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Tadeusz krawczak

przedmowa

… My nie będziem tam płakać za Tobą
choćby serca w strzępy nam się darły
Będziem mówić o Tobie w obozach
Jak o żywej, nie jak o umarłej
I dopiero po miesiącach…latach
Kiedy skończy się nasza udręka
Nadciągniemy, jak ptaki do gniazda
By przed Tobą w milczeniu poklękać…

Teresa bogusławski, List z tomiku: Mogiłom i cieniom.
Poezje z teki pośmiertnej, Londyn 1946 r.
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PRZEDMOWA

Dnia 12 lipca 2011 r. narodowy zasób archiwalny wzbogacony został o tzw. polskie listy
katyńskie. Ich powstanie związane jest z działalnością Zarządu Głównego PCK, a konkretnie
z pracami jego przedstawicieli w trakcie ekshumacji dokonanych w Katyniu wiosną 1943 r.
i z czynnościami czynnościami Biura Informacyjnego PCK w 1944 r.
Przywołaną wyżej dokumentację przechowała właśnie Jadwiga Majchrzycka. Jej ręką są
nie tylko sygnowane, ale również sporządzone liczne dokumenty. Podczas II wojny światowej
pracowała w PCK pełniąc m.in. funkcję kierowniczki Wydziału Ewidencji i Strat Wojennych,
kierowniczki Ekspozytury Biura Informacyjnego ZG PCK w Krakowie, a później Centrali
Biura Informacyjnego. Wówczas do jej obowiązków należało dokumentowanie losów jeńców
wojennych narodowości polskiej. Po czystkach w ZG PCK zmieniła pracę znajdując zatrudnienie m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym. Do 1969 r. zagrożone zniszczeniem materiały
katyńskie przechowywała w skrytce wykonanej w łazience swego mieszkania przy ul. Filtrowej
w Warszawie.
Tydzień przed śmiercią tajemnicę skrytki i los dokumentów powierzyła spowiednikowi –
ks. Stefanowi Wysockiemu, duszpasterzowi akademickiemu z paraf ii św. Jakuba na Ochocie
i twórcy Duszpasterstwa Akademickiego „Arka” na warszawskim Grochowie, o czym nie wiedziała, byłemu żołnierzowi Szarych Szeregów. Ten udał się do mieszkania chorej i przejął cenne
dokumenty. W latach 90. XX wieku swą tajemnicą podzielił się z płk. Stanisławem „Orszą”
Broniewskim, zaś w 2011 r. ks. Prałat zdecydował się oddać je do Archiwum Akt Nowych.
Obecny na uroczystości przejęcia, p.o. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
dr Andrzej Biernat w dowód wdzięczności odznaczył darczyńcę, kapelana środowiska Szarych
Szeregów, ks. S. Wysockiego medalem: Zasłużony dla Archiwistyki. Dziękując za wyróżnienie,
ks. Wysocki podkreślił zasługi śp. Jadwigi Majchrzyckiej mówiąc: Trzymała je tam 25 lat. Przechowywanie dokumentów związanych ze zbrodnią katyńską świadczyło o jej wielkiej odwadze, gdyby
bowiem władze ludowe dowiedziały się, że jest w ich posiadaniu, to wówczas groziła jej nawet kara
śmierci…
Przejęcie polskiej dokumentacji katyńskiej ma wieloraki wydźwięk. Nie tylko poszerza
warsztat historyków zajmujących się dziejami Polski okresu II wojny światowej, ale też po raz
kolejny (vide np. znaleziska Akt wywiadu przemysłowego KG AK, dokumentacji KG NSZ,
przejęcie materiałów Sztabu SGO „Polesie”) dowodzi, że w ponad 67 lat od zakończenia działań
wojennych w skrytkach i archiwach domowych mogą spoczywać ważne dokumenty wzbogacające naszą wiedzę o wydarzeniach minionych lat, używając określenia błogosławionego Jana
Pawła II, tworzące naszą „Pamięć i tożsamość”.
dr Tadeusz Krawczak Dyrektor Archiwum Akt Nowych
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Wstęp
jadwiga Majchrzycka i jej zbiór dokumentów
Jadwiga Majchrzycka urodziła się dnia 13 lipca 1900 r. w Łodzi1, w rodzinie technika drzewnego Andrzeja Majchrzyckiego i Katarzyny Fäfer. Po uzyskaniu matury w 1926 r. rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, na którym obroniła dyplom magistra filozofii w 1931 r.
W latach 1932–1934 studiowała również na Wydziale Prawa; naukę musiała przerwać z powodów finansowych2. Już wówczas rodzice Majchrzyckiej nie żyli. Ojciec zmarł w 1930 r., a matka dziesięć lat wcześniej. Od 1935 r. Majchrzycka zatrudniona została jako pracownik naukowy w Archiwum Wojskowym
i Wojskowym Biurze Historycznym, jednocześnie przygotowując pracę doktorską, którą miała bronić
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie3. Udzielała się również aktywnie w Towarzystwie Miłośników Historii. Dnia 8 lutego 1939 r. Majchrzycka zdała państwowy egzamin na urzędnika I kategorii
w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Wybuch wojny przekreślił jej plany naukowe i zawodowe.
Od dnia 6 września 1939 r. zatrudniona została jako wolontariuszka w Polskim Czerwonym Krzyżu, najpierw w brygadzie „pań szpitalnych”, które zajmowały się zbieraniem informacji
o stratach w terenie, a następnie trafiła do działu „depozytów”, jeńców i korespondencji. Od kwietnia
1940 r. kierowała najpierw Działem Rejestracji Przemian, a potem została Szefem Wydziału I Strat
Wojennych Biura Informacjnego PCK. Do jej zadań należało zbieranie danych i wszelkich informacji,
szczególnie na temat ofiar wojny.
W oficjalnych pismach urzędowych złożonych po wojnie w PCK nie podawała, że była uczestnikiem konspiracji. Jednocześnie pisała w wypełnianych formularzach osobowych, że w okresie Powstania Warszawskiego trafiła najpierw na „zieleniak”, a następnie do Pruszkowa, a jeszcze w sierpniu 1944 r.
uciekła z transportu kolejowego skierowanego do Rzeszy, skacząc z pociągu4. Dopiero pod koniec
lat 60-tych w ankiecie osobowej złożonej w SGGW przyznała się, że była żołnierzem Armii Krajowej
i uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, otrzymując dnia 26 września 1944 Brązowy Krzyż Zasługi.
Od 31 października 1944 r. została oficjalnie mianowana Kierownikiem Ekspozytury Biura Informacyjnego PCK w Krakowie, którą to funkcję pełniła już wcześniej. Następnie, od marca 1945 r.
kierowała tym biurem w Warszawie. Z dniem 4 marca 1946 r. została Szefem Wydziału I Ewidencji
Strat Wojennych PCK w Warszawie. Z tego stanowiska zwolniono ją z dniem 30 września 1947 r.
z trzymiesięczną odprawą5.
W formularzach złożonych w SGGW podawała miejsce urodzenia – Warszawa.
W Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego nie zachowała się teczka biograficzna Jadwigi Majchrzyckiej.
3
Życiorys Jadwigi Majchrzyckiej, Archiwum SGGW, Teczka personalna Jadwigi Majchrzyckiej.
4
Archiwum SGGW, Teczka personalna Jadwigi Majchrzyckiej.
5
Archiwum PCK w Warszawie. Karta pracownicza Jadwigi Majchrzyckiej.
1
2
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Nowe zatrudnienie znalazła dopiero od 1 stycznia 1949 r. jako pracownik umysłowy w Głównym
Urzędzie Statystycznym w Warszawie, gdzie pracowała do marca 1952 r. Dwa lata pozostawała bez
stałego zatrudnienia, wykonując w domu prace zlecone – tłumaczenia, korekty i redakcje. Wcześniej,
bo już wiosną 1951 r. Majchrzycka starała się o przyjęcie do pracy w państwowej służbie archiwalnej.
W maju 1951 r. w poufnym piśmie zasięgał o niej opinii w Polskim Czerwonym Krzyżu Naczelny
Dyrektor Archiwów Państwowych. Opinia była dobra: W pracy sumienna, dokładna, wykazywała własną
inicjatywę. Bezpartyjna. Oblicze polityczne bliżej nieznane. Zwolniona została z pracy na skutek reorganizacji
Biura Zarządu Głównego P.C.K.6. Mimo tego zatrudnienia w archiwach nie uzyskała.
Dopiero od lutego 1952 r. zatrudniona została w Centrali Jubilerskiej, najpierw jako kalkulator,
a od lipca 1952 r. jako starszy ekonomista w dziale analizy ekonomicznej. Tutaj spotkały ją wyróżnienia, a także odbyła trzymiesięczny kurs dla mężów zaufania. Po przekształceniu się jej przedsiębiorstwa
w Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu Jubilerskiego została przeniesiona do Wytwórni Wyrobów
Srebrnych przy ul. Elektoralnej na, także niezgodne z jej wykształceniem, stanowisko technika normowania. Po przepracowaniu prawie półtora roku, na tym tak egzotycznym dla niej miejscu pracy, od października 1953 r. została kierownikiem sekretariatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które to
stanowisko zmieniła następnie na bibliotekarza. We wrześniu 1964 r. uległa poważnemu wypadkowi, który najpierw zmusił ją do długiej rehabilitacji, a następnie w lipcu 1965 r. do zakończenia pracy w SGGW,
z którą jednak utrzymywała stały kontakt realizując prace zlecone dla miejscowej biblioteki.
Po koniec lat 60-tych Majchrzycka nadal mieszkała przy ul. Filtrowej 62 mieszkanie 52b, gdzie
zamieszkiwała od czasu pracy w instytucjach wojskowych w latach 30-tych.
W 1969 r. była już osobą samotną, nie żył nikt z jej rodziny. Zmarli już znacznie wcześniej rodzice,
nie żyło również jej rodzeństwo – brat i siostry. Jadwiga Majchrzycka zmarła 28 listopada 1977 r., pochowana została na Cmentarzu Powąskowskim w Warszawie (kwatera 244, rząd 5, grób 27).
Ostatnie chwile jej życia związane są ze sprawą dokumentów PCK, które dotyczyły Katynia. Leżąc
już obłożnie chora w Szpitalu Wolskim i zdając sobie sprawę z ostatnich chwil życia, o fakcie posiadania
„dokumentów katyńskich” poinformowała wikarego z kościoła św. Jakuba Apostoła na Placu Narutowicza w Warszawie, która była jej świątynią parafialną. Tym wikarym był ks. Stefan Wysocki, ur. 1928 r.,
żołnierz Szarych Szeregów Hufca „Łoza” w Łowiczu. Majchrzycka opowiedziała mu dokładnie jakie są
to dokumenty i gdzie je ukryła w mieszkaniu przy ul. Filtrowej. Wręczyła mu następnie klucze, opisując
sposób otwarcia skrytki z dokumentami. Ksiądz Wysocki znalazł archiwalia i przez kilkadziesiąt lat przechowywał je, udostępniając jedynie czasowo Stanisławowi Broniewskiemu i Andrzejowi Przewoźnikowi.
Ostatecznie zdecydował się je w 2011 r. przekazać do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Trudno dzisiaj dokładnie określić, czy dokumenty PCK, które Jadwiga Majchrzycka trzymała
w domu miała przy okazji wykonywania czynności służbowych, czy też świadomie zabrała je z biura
Zarządu Głównego PCK, chcąc je ratować przed zniszczeniem. W każdym razie Majchrzycka dnia
15 maju 1946 r. najpierw poprosiła o trzymiesięczny urlop, a następnie po kilku dniach, 21 maja 1946 r.
wykonała spis zawartości teczki „Katyń”, która pozostała u niej w mieszkaniu aż do śmierci. Wygląda
on następująco:
Kierownik Biura Kadr PCK do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, 20.VI.1951 r., Warszawa. Archiwum PCK w Warszawie. Teczka personalna Jadwigi Majchrzyckiej, b.p.
6
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Zawartość teczki
„Katyń”
1. paczka – listy ekshumowanych, nadsyłane z Katynia, na postawie których opracowana została lista alfabetyczna
2. -.- - moje notatki i bruliony spisane w związku z Katyniem
3. -.- - „Wstęp” do i „skróty” do listy alfabetycznej
4. -.- - różne materiały katyńskie
5. -.- - materiały do „Informatora” z 1943 r.
21.V.1946 r. Majchrzycka
teczka zachowała się w mieszkaniu prywatnym7.
Co ciekawe, dokumenty Majchrzycka umieściła w wykonanej przed wojną dla Archiwum Wojskowego ozdobnej teczce z napisem Archiwum Wojskowe 1918–1936. Edward Zimny/Warszawa,
Św. Krzyska 9/ Tel. 681-84.
Majchrzycka spis, jak i zabezpieczenie dokumentów zrobiła świadomie kierowana wyczuwanym zagrożeniem ze strony komunistów. Pamiętajmy, że prawie półtora roku później została z pracy
w Zarządzie Głównym PCK zwolniona. Dodajmy, że wykonała ewidencję jedynie tej części posiadanych dokumentów, która dotyczyła spraw katyńskich, nie zaś opisujących inne zagadnienia (powiemy o nich poniżej).
W momencie przekazania archiwaliów do zasobu Archiwum Akt Nowych w lipca 2011 r. przez
ks. Wysockiego archiwalia zgromadzone przez Majchrzycką zapakowane były w czterech teczkach,
z których dwie zawierały dokumenty dotyczące kwestii związanych z Katyniem. Pierwotnie były one
połączone w jedną teczkę, której ewidencję wykonała Majchrzycka 21 maja 1946 r.
Dwie pozostałe teczki zawierają materiały archiwalne z okresu 1942–1949 związane przede wszystkim z
obozami jenieckimi na terenie Niemiec, korespondencję w sprawie poszukiwań Polaków na terenie ZSRR,
– „Wykaz liczbowy /niedokładny/ wojskowych polskich w obozach rosyjskich”, 13.VII.1946 r.
– odpis listu dotyczącego pracy w Workucie, b.d.
– opisy warunków pracy w obozach w ZSRS, 1945 r.
– notatki z poszukiwań Polaków z obozów w Chełmży i Grudziądzu na terenie ZSRS przez Delegatkę PCK w Chełmży, 1945 r.
– brudnopisy pism z wydziałów i biur PCK, m.in. w sprawie likwidacji Delegatury PCK w Londynie, 1949 r.
– rękopiśmienna notatka na temat pierwszych transportów z ZSRS, II.1946 r.
– notatki dotyczące transportów Polaków z ZSRS.
– spisy etapowe „internowanych” wysyłanych do Polski, 1947 r.
– korespondencję kierowaną do Zarządu Głównego PCK i Biura Informacji Zarządu Głównego
z lat 1946–1949 w sprawach poszukiwań Polaków na terenie ZSRS, listy i podania wysyłane przez Polaków więzionych w obozach na terenie ZSRS z lat 1945–1946 (Jana Mosakowskiego)
– obliczenia dotyczące ilości wywiezionych członków AK z terenu Wileńszczyzny, Białostockiego, Lubelskiego, Wołynia i ze Lwowa, b.d.
– rękopiśmienny wykaz obozów na terenie ZSRS, b.d.
– fragment spisu obozów na terenie ZSRS, w których przebywają obywatele polscy.
7

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn. 1.
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– wykazy obozów sporządzane według relacji osób powracających z ZSRS.
– maszynopis artykułu „Praca nie na dziś” na temat pracy Biura Informacji PCK (prawdopodobnie autorstwa J. Majchrzyckiej).
– maszynopis artykułu „Korespondencja zagraniczna” na temat otrzymanych z Genewy formularzy osobowych, 1942 r.
– maszynopis artykułu „Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wojna”, VI.1942 r.
– notatka na temat obozów jeńców polskich w Niemczech, VI.1942 r.
Stan zachowania dokumentów był w momencie przekazania do AAN zły. Całość była mocno zakwaszona i wysuszona. Część krawędzi była poszarpana lub też uległa całkowitemu zniszczeniu. Z kolei o czasowym kontakcie z wilgocią lub też wodą świadczą nacieki widoczne na części dokumentów, jak i rdzawe ślady
po metalowych spinaczach, charakterystyczne dla intensywnie dotkniętych korozją metalowych części.
Poniższa edycja źródłowa zawiera wszystkie dokumenty dotyczące spraw związanych z Katyniem, w szczególności wszystkie listy ekshumacyjne, jakie zachowała w swoim archiwum Jadwiga Majchrzycka. Podobnie publikujemy pozostałe dokumenty, jakie powstały w okresie późniejszym, wraz
z ich odpisami, których w większości przypadków data powstania jest nieznana.
Pominęliśmy jedynie 12-stronicową notatkę z 21 czerwca 1944 r. zawierającą fragmenty maszynopisowych odpisów z notatników znalezionych przy zwłokach oraz kilka luźnych rękopiśmiennych
notatek zawierających kolejne wypisy z notatników znajdujących się w poszczególnych kopertach
depozytowych, jakie dotarły z Katynia do Instytutu Medycyny Sądowej w Krakowie. Podobnie nie
ujęliśmy w publikacji luźnych kartek nie posiadających wartości historycznej, a zawierających nic nie
wnoszące, krótkie informacje techniczne.
W dokumentach pozostawiliśmy oryginalną formę pisowni, jak i oryginalny układ stron, umieszczając również przekreślenia, wielokropki, podkreślenia, poprawki odręczne. W listach ekshumacyjnych
również zachowano oryginalną pisownię i oryginalny układ stron oraz stosowane skróty, nie poprawiając błędnej niekiedy, czy obecnie nie stosowanej interpunkcji oraz różnej pisowni niektórych miejscowości, imion i dat (np. Juljan-Julian, Legjonowo-Legionowo). Listy sporządzały różne osoby posługujące się
niejednorodną metodyką zapisu skrótów, dat, opisu nazwisk, różnoraką interpunkcją, wreszcie stosujące
niejednolity układ tekstu. Z kolei w szeregu przypadków z uwagi na zły stan zachowania dokumentów
nie można było odczytać fragmentów tekstu z rękopisu. Sama Majchrzycka widząc rozpadające się dokumenty kilka z nich przepisała po wojnie. Zapoznając się ze zbiorem dokumentów Jadwigi Majchrzyckiej trudno nie zauważyć, że dotyczą one najistotniejszych kwestii związanych ze sprawą katyńską w
aspekcie działań Zarządu Głównego PCK; organizacji ekshumacji, przewiezienia depozytów do kraju i
ich opracowywania, problemów identyfikacji zwłok i zaświadczeń zgonu, a także przygotowywania listy
dla MKCK. Najważniejsze jednak w archiwum J. Majchrzyckiej są listy ekshumacyjne, stanowiące jedyny
istniejący, uwierzytelniony pieczątkami Biura Informacyjnego PCK i parafami pracowników Zarządu
Głównego PCK - odpis oryginalnych wykazów sporządzanych podczas ekshumacji w Katyniu. Anonimowa dotąd Jadwiga Majchrzycka i jej zbiór wpisuje się obecnie na karty naszej historii.
1 w od d - na koniec tekstu dodajemy: Mariusz Olczak,
mariusz.olczak@aan.gov.pl
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dokumentacja wydobyta z dołów śmierci w katyniu.
Listy ekshumacyjne pck
Skomplikowana i dramatyczna historia polskiej dokumentacji z Katynia jest ściśle powiązana z dziejami Polski w okresie II wojny światowej, a także w latach powojennych. Jej bohaterowie w większości
pozostają dotąd anonimowi, a wiele faktów i wydarzeń nadal jest nieznanych, bądź dziś już nie do wyjaśnienia. Żaden z tych, którzy prowadzili ekshumację w Katyniu i opracowywali, czy potem ratowali
dokumentację katyńską, nie doczekał się nagrody za swoje trudy i poświęcenie dla ojczyzny. Przeciwnie,
żyli w zagrożeniu, byli przesłuchiwani i więzieni, a kilku musiało potajemnie Polskę opuścić.

Odkrycie mogił. Organizowanie ekshumacji
O grobach w Lesie Katyńskim1 Niemcy wiedzieli dużo wcześniej przed ich publicznym ujawnieniem2. Wehrmacht jednak, jak to objaśniał w kwietniu 1943 r. pierwszej polskiej delegacji do Katynia
(zob. niżej) por. Gregor Slowenczik, referent ds. propagandy (jednostka Aktivpropagandakompanie)
w dowództwie Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte), nie zainteresował się informacjami na ten temat, a dowódcy wojskowi w toku operacji frontowych zlekceważyli wartość i znaczenie tego odkrycia.
Sprawa nabrała biegu, a nawet wręcz rozpędu, dopiero w początkach 1943 r., kiedy to wiadomości o masowych polskich grobach dotarły do funkcjonariuszy Tajnej Policji Polowej (Geheime Feldpolizei – GFP)3.
1
Teren z masowymi grobami obejmował najbliższą Smoleńskowi część Lasu Katyńskiego, położoną między
stacjami Katyń i Gniezdowo (bliżej tej ostatniej), nazywaną Kozimi Górami. Około 0,5 km od Kozich Gór były
tylko pojedyncze chaty rosyjskie (pierwsza – Kisielowych), a najbliższym większym osiedlem – wieś Borok (około
3,5 km). Zob. A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia Prawda Pamięć, Warszawa 2010, s. 201–202.
2
W początkach sierpnia 1941 r. miał o tym zeznać w Smoleńsku jeniec wojenny Mierkułow (Cz. Madajczyk,
dramat katyński, Warszawa 1989, s. 33), a także pracownik smoleńskiego NKWD Aleksandr Engelgart (W. Abarinow, oprawcy z Katynia, Kraków 2007, s. 144). Również do płk. Friedricha Ahrensa, dowódcy rozlokowanego na terenie Lasu Katyńskiego (w willi NKWD) sztabu 537. pułku łączności Grupy Armii Środek, doszły wieści
o rozstrzeliwaniach w lesie. W marcu 1942 r. polscy robotnicy z Organisation Todt, którzy przybyli w rejon Gniezdowa pociągiem remontowym „Bauzug Nr 2005-München” dowiedzieli się o polskich mogiłach i odkopali we wskazanym miejscu zwłoki w mundurach WP. Postawili tam dwa brzozowe krzyże. Nie znaleziono dotychczas dokumentów na temat ewentualnej współpracy NKWD i gestapo przy niszczeniu polskich elit jesienią 1939 i wiosną 1940 r.
3
Informację o mogiłach podał tłumaczowi GFP Iwan Kriwoziercow, zamieszkały w Nowych Batokach
opodal Lasu Katyńskiego. Wskazane przez Parfiena Kisielowa polskie mogiły obejrzał wówczas por. Ludwig
Voss, sekretarz Tajnej Policji Polowej, dowódca oddziału zamiejscowego Grupy GFP 570 przy Grupie Armii
Środek (Gruppe Geheime Feldpolizei 570 Aussenkommando bei Heeresgruppe Mitte). Podlegał on oficerowi
wywiadu w Grupie Armii Środek, mjr. Rudolfowi von Gersdorffowi (dowództwo GFP do 1944 r. było podporządkowane Centrali Wywiadu – Geheimdienstzentrale – Wehrmachtu w Urzędzie Zagranica/Kontrwywiad –
Amt Ausland/Abwehr – przy OKH. Jednostki operacyjne GFP – grupy, były dowodzone przez oficerów policji
polowej oddelegowanych z policji bezpieczeństwa – Sicherheitspolizei). To on sporządził raport w sprawie
badań przeprowadzonych 18 II 1943 r. w miejscu mogił (A. Basak, historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem norymberskim, Wrocław 1993, s. 37). Z meldunku Vossa z 4 III wynika, że Niemcy
stwierdzili w odsłoniętej częściowo jednej z mogił zwłoki polskich oficerów (The Katyn Forest massacre.
hearings before the select committee to conduct an investigation of the Facts, evidence and circumstances
of the Katyn Forest massacre, Washington 1952, s. 1357–1358).
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Energiczne dochodzenie w sprawie rozstrzelania i pochowania w Lesie Katyńskim polskich oficerów
rozpoczął w lutym 1943 r. oddział z Grupy GFP 570, dowodzony przez por. Ludwiga Vossa. 18 lutego dokonano próbnych wykopów. Zaczęto też przesłuchiwać rosyjskich świadków. Por. Voss złożył meldunki
z wyników swoich działań, ze „wskazaniem na możliwość propagandowego wykorzystania” odkrycia4.
W ciężkiej ówcześnie sytuacji Wehrmachtu na froncie wschodnim (kapitulacja armii feldmarszałka von Paulusa pod Stalingradem, kontrofensywa Armii Czerwonej) Niemcy zorientowali się, jaka
„cudowna broń” przeciwko Sowietom trafiła w ich ręce.
Do sprawy włączyło się Ministerstwo Propagandy Rzeszy, z osławionym Goebbelsem na czele5.
Odkryciem pod Smoleńskiem zainteresował się też Hitler, który wydał rozkazy, aby wykorzystać je na
całym świecie wszystkimi dostępnymi środkami6.
Ten to zasadniczy cel, który przyświecał niemieckim działaniom w sprawie katyńskiej – wykorzystanie jej w interesie Rzeszy – miał także duży wpływ na prace prowadzone w Katyniu.
Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych (Oberkommando des Heeres – OKH) wydało rozkaz rozpoczęcia z dniem 29 marca ekshumacji; rozkopania masowych mogił, ustalenia liczby pochowanych
osób i okoliczności ich śmierci. Już 1 marca do Smoleńska przybył dr Gerhard Buhtz, profesor medycyny
sądowej i kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ówcześnie Breslau), główny lekarz sądowy przy
szefie służby medycznej Grupy Armii Środek, kpt. rez. Wehrmachtu, starszy lekarz sztabowy.
Przygotowania organizacyjne i stworzenie odpowiedniej „scenerii” dla celów propagandowych
wymagało czasu. Zapewne więc dlatego informację o „odkryciu” pod Smoleńskiem Niemcy podali
dopiero 11 kwietnia7. Do tego dnia z grobów wydobyto zwłoki około stu polskich oficerów, w tym
generałów Bronisława Bohaterewicza i Mieczysława Smorawińskiego; część ofiar została zidentyfikowana na podstawie znalezionych przy nich dokumentów8. Ciała układano na wolnej przestrzeni między mogiłami9. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem odkrycia pod Smoleńskiem, w dniu 10 kwietnia,
Niemcy przywieźli do Katynia grupę zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Berlinie.
4
Por. Voss przedłożył akta sprawy dowództwu Grupy Armii Środek, a odpisy przesłał do OKH i do
prof. G. Buhtza.
5
„Odkrycie 12 tys. zamordowanych przez NKWD polskich oficerów zostanie wykorzystane w najlepszym stylu antybolszewickiej propagandy. /…/ Wydaję polecenie, by ten materiał propagandowy wykorzystać
jak najobszerniej” – napisał pod datą 14 IV 1943 r. w swoim diariuszu Goebbels (cyt. za E. Guz, Goebbels
o Polsce i sojuszniczym Zsrr, Warszawa 1999, s. 63).
6
Pismo kierownika Wydziału Kulturalno-Politycznego niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych Franza Sixa z 13 IV 1943 r., The Katyn Forest massacre, op. cit, s. 1341.
7
Informacja agencji informacyjnej Transocean o odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3 tys. oficerów
polskich zabitych w lutym i marcu 1940 r. przez GPU (powszechnie używana nazwa sowieckiej policji politycznej; właściwie do 1934 r. – OGPU, poprzedniczka NKWD). Następnego dnia wiadomość tę podało Radio
Berlin z uzupełnieniem, że chodzi o jeńców sowieckiego obozu w Kozielsku, a 13 IV, po konferencji prasowej
w Urzędzie Spraw Zagranicznych, oficjalny komunikat nadała drogą radiową agencja Transocean, dodając,
że chodzi o miejscowość „Kosogory” koło Smoleńska, i że ogólna liczba zamordowanych oficerów obliczana
jest na 10 tys. (A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń op. cit., s. 197).
8
Raport por. Vossa, w: Amtliches material zum massenmord von Katyn. im Auftrage des Auswärtiges
Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt bearbeitet und herausgegeben von der
deutschen informationsstelle, Berlin 1943, s. 33–34.
9
Pierwszą wykopaną w Katyniu nową bratnią mogiłę zasypano dopiero 24 kwietnia. Złożono w niej ciała
310 osób. Generałów pogrzebano oddzielnie. Ich zwłoki przez cały niemal kwiecień pokazywano w pierwszym rzędzie przywożonym do Katynia delegacjom i grupom.
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Polacy o niczym jeszcze nie wiedzieli. Przypomnijmy: intensywne poszukiwania zaginionych polskich oficerów oraz policjantów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie trwały od momentu urwania się kontaktów z jeńcami wiosną 1940 r.
10 kwietnia 1943 r., na rozkaz Hitlera, do Smoleńska wyjechała z Warszawy – do Katynia zawieziono ich 11 kwietnia – zaproszona przez Niemców niewielka grupa „przedstawicieli społeczeństwa polskiego” z Generalnej Guberni. Byli to: dr Edward Seyfried, naczelny dyrektor Rady
Głównej Opiekuńczej, pisarze Ferdynand Goetel i Emil Skiwski, lekarze dr Edward Grodzki
i dr Konrad Orzechowski, robotnik Urban Franciszek Prochownik oraz dziennikarze tzw. prasy
„gadzinowej”. Odmówili wyjazdu – pod różnymi pretekstami – przedstawiciele duchowieństwa
i polskiego sądownictwa, a także Zarządu Głównego i Okręgu Krakowskiego PCK – ze względu na
wyraźnie propagandowy charakter delegacji10. Sekretarz generalny PCK Kazimierz Skarżyński odnotował w późniejszym sprawozdaniu: „W pierwszej chwili Zarząd Główny, na zasadzie doświadczeń czteroletniej blisko okupacji i niemal codziennych przejawów przewrotności i bestialstwa
Niemców, odnosił się z wielką nieufnością do wszystkich tyczących się Katynia i pochodzących ze
źródeł niemieckich wiadomości”11.
Według planu propagandy niemieckiej, dla uwiarygodnienia autentyczności mogił, prace ekshumacyjne w Katyniu miał prowadzić wyłoniony ze społeczeństwa polskiego komitet.
„Oficer prowadzący rozmowę [por. Slowenczik – JA] oświadczył w imieniu Wehrmachtu, że armia
niemiecka oddaje społeczeństwu polskiemu opiekę nad znalezionymi grobami i służy dalszą pomocą
w celu zidentyfikowania osób wymordowanych, przy czym pomoc ta może się ograniczyć tylko do
dania asysty wojskowej dla zapewnienia bezpieczeństwa ekipie wydelegowanej przez społeczeństwo
polskie oraz załatwienia pracy” napisał w swoim raporcie z wyjazdu dr Seyfried12. Zarówno on, jak
i Goetel, a także inni członkowie delegacji przekonywali jednak Niemców, że zadanie identyfikacji
oraz pogrzebania zwłok należy do PCK, który jest do tego statutowo powołany.
Już następnego dnia po powrocie Goetel i Seyfried napisali sprawozdania w których stwierdzili
autentyczność znalezionych w Katyniu masowych grobów oficerów polskich, jeńców z Kozielska (ustną relację w Zarządzie Głównym PCK złożył Goetel 12 kwietnia). 14 kwietnia meldunek o katyńskich
grobach wysłany został do Rządu Polskiego w Londynie.
Po pobycie pierwszej delegacji polskiej w Katyniu władze niemieckie odstąpiły od swojego pierwotnego zamysłu i zadecydowały o powierzeniu ekshumacji PCK.
Kilka słów o Polskim Czerwonym Krzyżu, działającym na okupowanych ziemiach polskich – w ograniczonym zakresie – jedynie na terenie Generalnej Guberni. W sierpniu 1939 r. prezes Zarządu Głównego
Bliżej na temat wyjazdu pierwszej polskiej delegacji do Katynia, zob. A. Przewoźnik, J. Adamska,
Katyń op. cit., s. 204–209.
11
K. Skarżyński, sprawozdanie poufne. o całokształcie udziału Polskiego czerwonego Krzyża w pracach
ekshumacyjnych w Katyniu pod smoleńskiem za okres kwiecień–czerwiec 1943 roku, złożone na polecenie
Zarządu Głównego, w: K. Skarżyński, Katyń, II wyd. Editions Dembinski, Paryż 1990, s. 11. sprawozdanie
poufne zostało też opublikowane w formie oddzielnej książeczki w 1995 r. przez Zarząd Główny PCK w Warszawie (obie publikacje zawierają niewielkie różnice).
12
Edmund Seyfried, sprawozdanie z lotu do smoleńska, Kraków, 13 IV 1943 r. (kopia w zbiorach prywatnych A. Przewoźnika). Rada Główna Opiekuńcza (RGO) – polska organizacja charytatywna działająca
w Generalnej Guberni, utworzona w 1940 r. za zgodą i pod kontrolą władz niemieckich.
10
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PCK gen. Aleksander Osiński, wraz z członkiem ZG Anną Paszkowską, udali się w podróż służbową do
Polonii Amerykańskiej i do kraju już nie wrócili. Zarząd Główny PCK od listopada 1939 r. funkcjonował
przy Rządzie Polskim na Uchodźstwie, najpierw w Paryżu, potem w Londynie, a jego delegatury działały
w różnych krajach świata. W zaistniałej sytuacji, i wobec ogromnych potrzeb wynikłych w związku z wojną,
we wrześniu 1939 r. stanowisko prezesa PCK w kraju objął Wacław Lachert; funkcję dyrektora naczelnego
pełnił nadal Władysław Gorczycki, a sekretarzem generalnym w styczniu 1940 r. został Kazimierz Skarżyński13. Dodajmy, że utworzona w październiku 1939 r. z części zagarniętych ziem polskich Generalne Gubernatorstwo zostało objęte działaniem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (NCK).
Władze niemieckie nie zdecydowały się wprawdzie na rozwiązanie PCK, ale jego działalność
znacznie ograniczyły i poddały ścisłej kontroli. Najpierw – poprzez zakaz werbowania nowych członków i rozwiązanie wszystkich zarządów okręgowych oraz oddziałowych (zgodzono się jedynie na
pozostawienie w okręgach i oddziałach po jednym pełnomocniku Zarządu Głównego), a także podcinanie podstaw finansowych i konfiskatę nieruchomości (PCK w czasie okupacji funkcjonował jedynie
dzięki ofiarności społeczeństwa i otrzymywanych od Rządu Londyńskiego subwencji), wreszcie poprzez zakaz zajmowania się sprawami sanitarnymi i opiekuńczymi (zamknięto szpitale PCK, sanatoria, schroniska, ambulatoria itp.). Działalność PCK ograniczała się więc w zasadzie do utrzymywania
Biura Informacyjnego (BI) oraz spraw opieki nad jeńcami wojennymi, więźniami obozów koncentracyjnych, rodzinami wojskowychdeportowanych i ofiar, inwalidów wojennych oraz chorych i rannych
w szpitalach wojskowych14. I tu jednak napotykano na rozmaite szykany oraz utrudnienia ze strony
władz niemieckich. Wynikały też różne konflikty, m.in. w związku z wydawaniem przez Wehrmacht –
wbrew konwencjom – jeńców wojennych niemieckiemu sądownictwu specjalnemu15. Niemcy kontrolowali też całą korespondencję PCK i przeprowadzali w jego biurach rewizje. Na zewnątrz PCK mógł
występować jedynie za pośrednictwem NCK (również w kontaktach z MKCK w Genewie).
Dobitną ilustracją warunków, w jakich działał PCK może być fakt, że Pełnomocnik ZG PCK
w Krakowie, jego zastępca oraz inspektor więzieni byli 3 miesiące na Montelupich w Krakowie, a kierowniczka Biura Informacyjnego Maria Bortnowska, aresztowana w 1942 r., osadzona została w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, w którym przebywała do wyzwolenia. W końcu 1943 r. rozstrzelany został
w Warszawie pierwszy kierownik Komisji Technicznej PCK w Katyniu, L. Rojkiewicz (zob. dalej).
Organem nadzorującym PCK był Wydział ds. Ludności i Opieki Społecznej (Abteilung Bevőlkerungswesen und Fürsorge) w Wydziale Głównym Spraw Wewnętrznych (Hauptabteilung Innere Verwaltung) Rządu GG. Pełnomocnikiem Rządu GG do spraw PCK i RGO w dystrykcie warszawskim był dr Heinrich.
Wacław Lachert ((1872–1951), przemysłowiec, powołany do ZG PCK w 1937 r. Dr med. Władysław
Gorczycki (1881––1945), em. płk sł. zdr., ściśle związany z Komendą Główną AK, stały łącznik PCK z władzami Polski Podziemnej. Kazimierz Skarżyński (1887–1962), przedwojenny przemysłowiec, w ZG PCK od
stycznia 1940 r. Władze niemieckie wysunęły żądania, aby siedzibę ZG PCK przenieść do Krakowa, a funkcję
prezesa powierzyć Niemcowi; do realizacji tego zamysłu na szczęście nie doszło.
14
Do zadań Biura Informacyjnego należały sprawy poszukiwania zaginionych, gromadzenia depozytów
i spuścizn po zabitych i zmarłych oraz przekazywanie ich rodzinom; także wydawanie zaświadczeń zgonu na
podstawie zebranych przez PCK dokumentów i dowodów. Zadania te leżały w płaszczyźnie międzynarodowych
umów konwencji genewskiej. M. Bortnowska, kierowniczka Biura, była żołnierzem AK. Należy dodać, że PCK,
w porozumieniu z Delegaturą Rządu na Kraj zajmował się potajemnie przygotowaniem sanitariatu AK.
15
PCK zakazano też korespondencji z jeńcami w Niemczech i zabroniono wysyłania im paczek (za wyjątkiem np. świąt). W sprawach jeńców PCK mógł działać tylko za pośrednictwem NCK.
13
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powołanie komisji Technicznej pck
Obawiając się ponownej odmowy władz PCK na wzięcie udziału w organizowanym drugim „polskim” wyjeździe do Katynia, Niemcy zastosowali podstęp. O dacie wylotu do Smoleńska powiadomiono Zarząd Główny PCK w Warszawie i pełnomocnika ZG PCK w Krakowie na kilka godzin przed
planowanym startem samolotu (14 kwietnia) uniemożliwiając im jednocześnie kontakt telefoniczny
oraz utrzymując Warszawę w przekonaniu, że Kraków propozycję przyjął, i odwrotnie.
Jednak i tak, wobec świadectw członków pierwszej polskiej delegacji do Katynia o autentyczności
mogił, powiadomione pospiesznie władze Polski Podziemnej zadecydowały o przyjęciu przez PCK
zaproszenia Niemców, oraz o jego współpracy przy ekshumacji grobów i identyfikacji ofiar, pod warunkiem zapewnienia obiektywnej realizacji tego zadania.
Celem wyjazdu miało być przekazanie przez niemieckie władze wojskowe dalszej ekshumacji PCK.
Na zwołanym ad hoc posiedzeniu Zarząd Główny PCK postanowił więc wysłać swoich przedstawicieli do Katynia, gdyż ekshumacja, identyfikacja i pogrzebanie zwłok oficerów polskich było zadaniem
niezwykle istotnym zarówno dla Biura Informacyjnego, jak i dla rodzin zamordowanych, a udział PCK
dawał gwarancję starannego i z należytym pietyzmem wykonania tych czynności. Postanowiono jednak
bezwzględnie sprzeciwić się niemieckiemu zamysłowi wysłania delegacji PCK, gdyż miałoby to charakter propagandowy i służyło celom politycznym Niemiec. Do Katynia miała się więc udać komisja Techniczna pck, działająca w zakresie prac Biura Informacyjnego, której wstępnym zadaniem byłoby zbadanie na miejscu, czy i w jakich warunkach PCK może całość prac ekshumacyjnych przyjąć na siebie.
Sprostanie temu zadaniu – wykonania niezwykle ważnych dla społeczeństwa polskiego prac,
i – w warunkach całkowitego uzależnienia od Niemców – przeciwstawienie się ich zamysłom wykorzystania sprawy katyńskiej i udziału w ekshumacji Polaków dla własnej polityki, było niezwykle trudne.
Należało się też liczyć z dalszymi niemieckimi podstępami i naciskami.
Zarząd Główny PCK wydelegował więc do Katynia również sekretarza generalnego Kazimierza
Skarżyńskiego, ale w charakterze kierownika Komisji Technicznej. Miał on zadecydować na miejscu –
w zależności od okoliczności – o tym, czy PCK prace w Katyniu podejmie. Jego zadaniem miało być
też ewentualne zainstalowanie Komisji na miejscu i powrót (z Komisją lub bez) w celu złożenia raportu Zarządowi Głównemu. Skarżyński otrzymał pełne uprawnienia do podejmowania takich decyzji,
które uzna za konieczne.
Treść postanowienia ZG PCK została przez Skarżyńskiego (władał on biegle językiem niemieckim) przedyktowana dr. Karlowi Grundmannowi, radcy Wydziału Propagandy (Propagandaamt) dystryktu warszawskiego16 W rozmowie zastrzegł on również, że wyjazd członków PCK nie będzie służył
celom niemieckiej propagandy i polityki.
16
Postanowienie ZG PCK z 14 IV 1943 r.: „Prezydium Zarządu Głównego postanowiło wysłać do Smoleńska pięć osób z Warszawy, a mianowicie: Komisję Techniczną w składzie czterech osób, która w razie potrzeby
pozostanie na miejscu, oraz sekretarza – członka Zarządu Głównego, pana Skarżyńskiego, który jednak z uwagi
na to, że PCK, wskutek zarządzeń władz niemieckich, pozbawiony został całej swojej działalności wraz z opieką
nad grobami, z wyjątkiem prac Biura Informacyjnego, upoważniony jest do działania jedynie w ramach zadań
tegoż Biura Informacyjnego”. (K. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, Katyń, op. cit, s. 13. Zob. też dok. nr 1.

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

20

Do Katynia 14 kwietnia 1943 r. udali się więc:
Z Krakowa: Stanisław Plappert – pełnomocnik ZG PCK na Okręg Krakowski17 oraz jego zastępca
– dr Adam Schebesta18. Towarzyszył im dr med. Tadeusz Susz-Pragłowski, kryminolog z Państwowego
Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie oraz – na polecenie abp. Adama Sapiehy,
metropolity krakowskiego – ks. Stanisław Jasiński, kanonik kapituły katedralnej, dla oddania ostatniej
posługi zamordowanym oficerom.
Z Warszawy: Kazimierz Skarżyński – sekretarz generalny PCK, kierownik Komisji Technicznej
oraz czterej członkowie KT: dr med. Hieronim Bartoszewski, Ludwik Rojkiewicz, Stefan Kołodziejski
i Jerzy Wodzinowski.
Przed wyjazdem członkowie KT otrzymali pisemne delegacje Zarządu Głównego19oraz ścisłe instrukcje co do zachowania się w Katyniu, z wyraźnym zakazem wdawania się w jakąkolwiek akcję,
którą Niemcy mogliby wyzyskać dla swoich celów propagandowych i w rozmowy polityczne oraz
udzielania wypowiedzi w sprawie zbrodni. Ich wyłącznym i jedynym zadaniem miała być ekshumacja
zwłok, ich identyfikacja i grzebanie oraz sporządzenie listy „poległych”.
Grupa polska po noclegu w Mińsku przybyła 15 kwietnia do Smoleńska, jednak do Katynia zawieziono ją dopiero 16 kwietnia (według uzyskanej przypadkowo informacji chodziło o wydobycie – dla
uzyskania odpowiedniego efektu - większej liczby ciał).
Las Katyński zrobił na przedstawicielach PCK wstrząsające wrażenie. „Staliśmy jak skamieniali.
Na trawie i mchu leżało wokół nas około 400 wykopanych już zwłok, a poza wielkim grobem widzieliśmy zarysy następnych. Jak we śnie posuwałem się naprzód. Przeszło kilka minut, zanim ochłonąłem
i przypomniałem sobie, że stoją przede mną konkretne zadania” – napisał K. Skarżyński20. „Ojciec
Jasiński, potwornie blady i bliski zemdlenia, wdział liturgiczne szaty i odmawiając modły za zmarłych, pokropił groby wodą święconą. Uklękliśmy i odmawialiśmy razem z nim modlitwy, podczas gdy
Niemcy i grupa Rosjan patrzyła na nas w milczeniu. Zaraz po spełnieniu swego obowiązku ksiądz
wstał, ale natychmiast upadł zemdlony”21.
Nad mogiłami rozpięte już były wielkie flagi czerwonokrzyskie.
W tej dramatycznej sytuacji Polacy zachowali się niezwykle godnie. Mimo wielokrotnych nalegań
towarzyszących im niemieckich wojskowych oraz formalnego oblężenia przez reporterów prasy niemieckiej i „gadzinowej”, nie zgodzili się na udzielenie jakiegokolwiek wywiadu. Tak jak poprzedniej
polskiej grupie, tak i im pokazano też biuro, gdzie odbywały się oględziny dokumentów znalezionych
przy zwłokach i sporządzano listę ofiar, a także urządzona była niewielka ekspozycja.
W prowadzonych rozmowach (Niemcy apelowali w nich przede wszystkim, aby społeczeństwo polskie
zrozumiało niebezpieczeństwo bolszewizmu i należycie oceniło wroga, z którym walczy Rzesza NiemiecStanisław Plappert (1888– ?), em. płk WP.
dr Adam Schebesta (1893–1973), ppłk, lekarz wojskowy szef służby sanitarnej Grupy Operacyjnej „Śląsk”
we wrześniu 1939 r., szef sanitarny ZWZ-AK na Okręg Krakowski.
19
Tekst pisma, które otrzymali członkowie KT PCK: „Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
deleguje pana na podstawie poniżej przytoczonej uchwały, do Smoleńska, w charakterze członka Komisji
Technicznej. Uchwała [tekst postanowienia ZG PCK z 14 IV 1943 r.]”. Pismo podpisali prezes ZG – W. Lachert i dyrektor W. Gorczycki (Katyń. dokumenty zbrodni, t. 4, Warszawa 2006, s. 43-44).
20
K. Skarżyński, Katyń i Polski czerwony Krzyż, „Kultura”, Paryż, V 1955.
21
Tamże.
17
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ka, broniąc Zachodu, także Polski przed sowiecką zagładą), uzgodniono, że na miejscu pozostanie trzech
członków KT (Rojkiewicz, Kołodziejski i Wodzinowski), a następnie, po zorientowaniu się w zadaniu,
po 2–3 dniach Rojkiewicz wróci do Warszawy z projektem organizacji prac. Wówczas to, po ostatecznym
uzgodnieniu kwestii udziału PCK w ekshumacji z władzami niemieckimi w Krakowie, do Katynia natychmiast zostanie wysłany nowy szef KT i jej uzupełnienie22. Prof. Buhtz podkreślał też konieczność przysłania
mu „do pomocy” polskich lekarzy. K. Skarżyński, po ustaleniach zakresu prac Komisji PCK (identyfikacja
zwłok, pochowanie ich w nowych mogiłach, zabezpieczenie depozytów i przekazywanie ich rodzinom,
przy czym chwilowo, jak mu powiedziano, pozostają one w dyspozycji dowództwa armii niemieckiej),
otrzymał zapewnienie wszelkiej pomocy ze strony niemieckich władz wojskowych i dostępu członków KT
do wszystkich miejsc pracy. Uzgodniono także szczegóły organizacyjne pobytu Komisji i kwestię pokrycia
kosztów prac23. Przed odjazdem Skarżyński polecił Rojkiewiczowi, aby przerwał prace i poprosił o transport do Warszawy w razie stwierdzenia, że niemieckie polecenia lub środki bezpieczeństwa mają charakter
poważnego utrudnienia jego działań lub przeszkadzania w swobodnym dostępie do zwłok.
Tegoż dnia Polacy odlecieli samolotem do Warszawy24.
Po powrocie Skarżyński złożył ustne sprawozdanie z podróży Zarządowi Głównemu, które sformułowane w postaci ośmiu krótkich punktów zostało wprowadzone do protokołu posiedzeń Prezydium, a także – na ich naleganie – przekazane władzom niemieckim25.
A oto jego treść:
„1. W pobliżu Smoleńska w miejscowości Katyń znajdują się częściowo odkopane groby masowe
oficerów polskich.
2. Opierając się na oględzinach około 300 dotychczas wydobytych zwłok, można stwierdzić, że
oficerowie ci zostali zamordowani strzałami w tył głowy, przy czym jednakowy typ ran wszystkich
niewątpliwie stwierdza masową egzekucję.
3. Mord nie miał charakteru rabunkowego, gdyż zwłoki są w mundurach, przy orderach, w butach,
przy czym przy zwłokach znaleziono znaczną ilość polskich monet i banknotów.
4. Sądząc z papierów znalezionych przy zwłokach, mord nastąpił w miesiącach marzec–kwiecień
1940 r.
5. Do tej pory ustalone zostały nazwiska małej części zamordowanych osób (około 150).
6. Chcąc przeprowadzić identyfikację i rejestrację zamordowanych, należy wzmocnić ilość członków ekipy wysłanej do Smoleńska o 5–6 osób.
K. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, w. Katyń op. cit. s. 17.
Nie jest to sprawa jasna; w sprawozdaniu poufnym Skarżyński pisze o uzgodnieniach w sprawie późniejszego pokrycia przez PCK całości kosztów, natomiast w publikacji Katyń i Polski czerwony Krzyż podaje,
że miała je w całości pokryć armia niemiecka.
24
K. Skarżyński nie wyjaśnia dlaczego w Katyniu nie pozostał dr med. Hieronim Bartoszewski, zastępca
szefa sanitarnego Okręgu Warszawskiego PCK, który również dostał pisemne powołanie na członka Komisji
Technicznej PCK.
25
K. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, w: Katyń op. cit. s. 17–18. Sprawozdanie zostało również
20 IV przesłane do MKCK. Opublikowała je także prasa „gadzinowa” (np. „Goniec Krakowski” nr 24
z 25–27 IV 1943 r.). Jak pisze Skarżyński, był to jedyny materiał w sprawie Katynia dostarczony kiedykolwiek niemieckiej propagandzie przez PCK (Katyń i Polski czerwony Krzyż, op. cit.). Dodajmy, że sekretarz
generalny PCK złożył także 17 IV ustne sprawozdanie z pobytu w Katyniu Komisarzowi Walki Cywilnej przy
Delegaturze Rządu na Kraj Stefanowi Korbońskiemu.
22
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7. Praca naszej Komisji Technicznej może być rozwinięta i postępować jedynie łącznie z pracami
kompetentnych na tym terenie czynników armii niemieckiej.
8. Ze strony władz armii niemieckiej na terenie nasza Komisja spotkała się z niezmiernie uprzejmym i całkowitym współdziałaniem”.
Kazimierz Skarżyński tak skomentował całą sytuację:
„Samodzielna praca PCK w lasku katyńskim była wręcz niemożliwa. Podejmując się pracy ekshumacyjnej tych rozmiarów za granicami Polski, w państwie obcym, spustoszonym przez wojnę i okupowanym przez naszych wrogów, do tego w pasie przyfrontowym (Smoleńsk jest obecnie oddalony
od frontu tylko o 30–40 km), PCK mógł myśleć tylko o pracy opartej na pomocy armii niemieckiej.
Inaczej sprawa nie była ani technicznie, ani finansowo do pokonania. Należy również pamiętać, że
w sprawie katyńskiej, jak zresztą we wszystkich innych, cele polityki niemieckiej i cele PCK najzupełniej się rozchodziły. Dążeniem PCK było, aby zwłoki oficerów polskich, po przeprowadzeniu ciężkich i skomplikowanych manipulacji ekshumacyjnych i identyfikacyjnych, jak najprędzej spoczęły
w nowych mogiłach. Władzom niemieckim zaś chodziło jedynie o propagandę. /…/ PCK miał więc
do wyboru bądź zrzeczenie się pracy, bądź zgodzenie się na skromną rolę wykonawczą na miejscu pod
kontrolą armii. Z pobudek wyżej wspomnianych PCK zdecydował się na tę drugą alternatywę26.”
Zarząd Główny PCK zajął się teraz wytypowaniem dalszych członków Komisji Technicznej oraz
kompletowaniem sprzętu, odzieży i materiałów do prac.
Należy zaznaczyć, że MKCK, do którego 17 kwietnia wpłynęła nota Rządu Polskiego w Londynie
z prośbą o zbadanie sprawy mordu jeńców polskich w Katyniu przez odpowiednią delegację neutralną
(podobną notę złożyli też Niemcy) uchylił się od rozpatrywania tej sprawy27.
PCK pozostał więc wobec sprawy katyńskiej sam.
K. Skarżyński stwierdził w związku z tym: „Nie posiadając oficjalnego miedzynarodowego, posiadał on jednak charakter neutralny, gdyz fakt mordu takiej ilości oficerów Polaków i wzajemne oskarżenie się Niemiec i Rosji o jego autorstwo siłą rzeczy zmuszały PCK do ścisłej bezstronności, wobec
odpowiedzialności „przed własnym narodem i historią”. (Sprawozdanie poufne.

ekshumacja w katyniu
Jak wspomniano, rozpoczęli ją 29 marca sami Niemcy. Kierowanie całością prac powierzone zostało prof. G. Buhtzowi.
Zespół niemiecki składał się z lekarzy sądowych (dr dr Siegfried Müller, Theodor Schmidt i Jobst
Waechter), chemików sądowych (doc. Walter Specht i dr Rudolf Themlitz), preparatorów i asystentów
sekcyjnych (Kurt Merzbach, Friedrich Neels i Alfred Schubert) oraz fotolaborantów (Heinz Rossbach
K. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, w: Katyń op. cit., s. 18–19.
MKCK w odpowiedzi udzielonej zarówno Polakom, jak i Niemcom, oświadczył, że jest gotów
do wyznaczenia neutralnych ekspertów lub ich zaproponowania, jeżeli – stosownie do zasad wyznaczonych
w jego Memorandum z 12 IX 1939 r. – w tej samej intencji zwrócą się do MKCK wszystkie zainteresowane
strony i uzyskane zostanie ich porozumienie z Komitetem na temat warunków udzielenia wszechstronnego
mandatu (The Katyn Fores massacre…, op. cit., s. 1383. Zob. też dok. nr 3). Wszystkie zainteresowane strony,
a więc i Sowieci.
26

27
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i Bruno Zachlod). Wraz z wieloletnią asystentką Buhtza (Asta Rosenthal), oraz protokolantem Adolfem Hengstmannem, tworzyli stałą ekipę oddelegowaną do tego zadania. Do badania zwłok został też
przydzielony – jako ekspert – dr Hans Feith, specjalista patolog oraz dr hab. n. med. Huber z Instytutu
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Berlińskiego28.
Był to więc zespół naukowców, który zresztą nie pracował na miejscu, lecz w Smoleńsku, zajmując
się głównie badaniami sądowo-lekarskimi i kryminalnymi zwłok w znacznie rozbudowanym i dodatkowo wyposażonym – w związku ze sprawą katyńską – laboratorium, natomiast – poza być może
okresem początkowym – do Katynia jego członkowie przyjeżdżali po „materiał”29.
Sam prof. Buhtz bywał w Katyniu nieregularnie, 1-3 razy w tygodniu, głównie zresztą z okazji
wizyt różnych osobistości czy ważniejszych delegacji.
Na miejscu nadzorem nad prowadzonymi pracami zajmowała się Tajna Policja Polowa pod dowództwem por. Vossa, który w Lesie Katyńskim przebywał stale (miał też tu kwaterę) od początku do
końca ekshumacji. Oddział GFP zabezpieczał również teren (przypomnijmy, że był to ścisły obszar
wojskowy; w odległości około 600 m od mogił, w willi NKWD, zakwaterowany był sztab 537. pułku
łączności Grupy Armii Środek).
W bezpośredniej bliskości masowych grobów ustawiony został drewniany budynek z wmontowanymi w dachu czterema oknami, piecem z czterema paleniskami oraz kilkoma stołami i noszami, przeniesiony z sąsiedniej wsi. Por. Voss sprowadził też rosyjskich robotników cywilnych, mieszkańców okolic.
Rozmowy na temat ekshumacji K. Skarżyński prowadził z por. Gregorem Slowenczikiem, który
w Katyniu bywał raz, a nawet dwa razy dziennie. Do niego również polecono członkom PCK zwracać
się z wszelkimi problemami i prośbami.
Komisja Techniczna PCK początkowo została zakwaterowana w oddzielnym budynku na terenie
majątku Borok, odległym około 3,5 km od Lasu Katyńskiego (rozlokowany był tam wówczas szpital
Organisation Todt). Od 21 maja do końca prac Polacy mieszkali w 4-izbowym budynku szkoły wiejskiej przy stacji Katyń30.
Trzyosobowa na razie Komisja przystąpiła do pracy 17 kwietnia 1943 r. Do tego dnia, czyli
przez ponad dwa tygodnie, ekshumacja, jak to stwierdził prof. Buhtz, prowadzona była przez
fachowo przeszkolony personel niemiecki przy pomocy rosyjskich cywilów. Jednak w całym tym
okresie, m.in. na skutek licznych przerw, spowodowanych przyjazdami do Katynia rozmaitych
delegacji i grup, wydobyto i wpisano na listy ewidencyjne zaledwie nieco ponad 400 zwłok. Także
17 kwietnia praca została przerwana przybyciem 6 oficerów polskich przywiezionych z niemieckich of lagów.
Amtliches material…, op. cit., s. 38, 39.
Prof. Buhtz napisał w swoim sprawozdaniu, że laboratorium w Smoleńsku znacznie rozbudowano
„w związku z oczekiwanymi rozległymi badaniami z zakresu medycyny sądowej, nauk przyrodniczych i kryminalistyki” (Amtliches material…, op. cit., s. 38). Opisał również rodzaje zabiegów, którym poddawano
dokumenty oraz stosowane odczynniki. Laboratorium to pokazano dr. Wodzińskiemu. Jak pisze, znajdowała
się tam pracownia histopatologiczna, ciemnia fotograficzna, ciemnia z lampą kwarcową oraz „inne potrzebne
utensylia laboratoryjne” (zob. dalej).
30
Komisja Techniczna wyżywienie otrzymywała z kasyna oficerskiego Organisation Todt (racje oddziałów frontowych). Jej członkowie nosili opaski PCK i w dojazdach do miejsca pracy mogli zatrzymywać
przejeżdżające samochody Wehrmachtu.
28
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19 kwietnia do Katynia przyjechali trzej następni członkowie KT; Hugon Kassur, wyznaczony
na kierownika Komisji, Gracjan Jaworowski i Adam Godzik, a 28 kwietnia – dr Marian Wodziński
i jego trzej pomocnicy (Ferdynand Płonka, Władysław Buczak i Franciszek Król) z Krakowa oraz
Stefan Cupryjak i Jan Mikołajczyk z Warszawy31. Zarząd Główny PCK nie uzyskał już od władz
niemieckich możliwości wysłania następnych osób do Katynia; w tym przewidzianego na miejsce
H. Kassura, Władysława Zamoyskiego, ani też dodatkowego wyposażenia dla Komisji32.
20 maja Niemcy nieoficjalnie zakomunikowali ZG, że ekshumacja w Katyniu zostanie przerwana
z końcem tego miesiąca, nie ma więc sensu wysyłać uzupełnienia Komisji, a 3 czerwca Polacy otrzymali
pismo, podpisane przez dr. Grundmanna informujące, że prace w Katyniu zostaną z dniem 5 czerwca
„tymczasowo zakończone” (faktycznie trwały do 7 czerwca)33.
Wykaz wyposażenia Komisji Technicznej PCK, zamieszczony w sprawozdaniu K. Skarżyńskiego,
przedstawia się nader skromnie34. Najbardziej dotkliwy okazał się brak szybko zużytych gumowych
rękawic, co sprawiło, że Polacy pracowali pod koniec gołymi rękami, a także gumowych butów.

Skład komisji Technicznej pck pracującej w katyniu
w okresie 17 kwietnia – 7 czerwca 1943 r.
1. Ludwik ROJKIEWICZ (1897–1943), rtm kaw., uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939 r.,
urzędnik ZG PCK w Warszawie. Pierwszy kierownik Komisji Technicznej. Przy ekshumacji od 17 IV
do 1 V 1943 r. Członek AK, rozstrzelany w publicznej egzekucji w Warszawie 23 XII 1943 r.
2. Hugon KASSUR (1903–1944), szef Biura przy Pełnomocniku ZG PCK na Okręg Warszawski.
Kolejny kierownik KT. Przy ekshumacji od 19 IV do 12 V. Ppor. AK w Powstaniu Warszawskim. Zginął
10 VIII 1944 r.35
Mimo, iż Skarżyński uzgodnił z Niemcami wyjazd po 2–3 dniach do Warszawy Rojkiewicza z projektem organizacji prac ekshumacyjnych, czekał on bezskutecznie na środek transportu i możliwość taką uzyskał
dopiero 1 V. Nie mogąc się doczekać jego powrotu, ZG PCK wysłał 19 IV do Smoleńska Kassura i dwóch
następnych członków KT.
32
Kassur prosił o zgodę na powrót ze względów zdrowotnych. Po powrocie, dopiero 12 V, był hospitalizowany. Hr. Władysław Ignacy Zamoyski (1914–1944), były urzędnik PCK (ppor. AK, zginął 2 VIII 1944 r.
w Powstaniu Warszawskim). Razem z nim miał wyjechać dr Tadeusz Starostka z Tarnobrzegu (dla zastąpienia
dr. Wodzińskiego, zob. dalej) oraz na kilka dni, dla wprowadzenia Zamoyskiego w prace, pierwszy kierownik
KT, Ludwik Rojkiewicz.
33
Jak napisał w swoim sprawozdaniu prof. Buhtz, prace miały być odłożone do jesieni ze względu na
letnie upały i plagę much, z powodów „sanitarno-policyjnych”. Oczywiście Niemcy przerwali ekshumację ze
względów politycznych.
34
Na wyposażenie to składało się: 1 płaszcz gumowy, 1 para butów gumowych, 10 par ubrań roboczych,
10 par bielizny, 13 par rękawic gumowych, 1 chodnik 2,7 m, 12 par skarpet, 1 litr wody kolońskiej, 8,5 litra
spirytusu, 3 kłębki sznurka, 1 młotek, 1 komplet cyfr metalowych, 1 maszyna do pisania z materiałami piśmiennymi; reszta to: mydło, papierosy, zapałki i podstawowe artykuły żywnościowe. Dr Wodziński wyjeżdżając z Krakowa pobrał z Instytutu narzędzia niezbędne do prowadzenia obdukcji zwłok (noże sekcyjne, piłki
do otwierania czaszek, miarki metalowe, płaszcze sekcyjne, buty i rękawice gumowe, słoiki na preparaty itp.)
oraz aparat fotograficzny. Członkowie KT mieli otrzymywać diety w wysokości 50zł dziennie.
35
K. Skarżyński w sprawozdaniu poufnym bardzo pozytywnie ocenił postawę oraz działania podjęte
przez Kassura w Katyniu. Jego zdaniem, to jemu należy zawdzięczać prawidłowe ustawienie prac Komisji,
trafne postępowanie w sytuacjach trudnych i szereg właściwych wystąpień wobec władz niemieckich.
31
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3. Jerzy WODZINOWSKI (1896–1956), urzędnik Zarządu Okręgu Warszawskiego PCK. Ostatni
kierownik KT PCK – od 12 V do końca prac. W Katyniu przebywał najdłużej; przy ekshumacji od
17 IV do 7 VI (wyjechał 9 VI)36.
4. Stefan KOŁODZIEJSKI (1905– ?), urzędnik ZG PCK. Przy ekshumacji od 17 IV do 1 V (wyjechał razem z Rojkiewiczem; ze względów rodzinnych zobowiązał się tylko do 2 tygodni pracy).
5. Gracjan JAWOROWSKI (1903–1973), urzędnik Biura Pełnomocnika ZG PCK na Okręg Warszawski. Przy ekshumacji od 19 IV do 3 VI.
6. Adam GODZIK (1901– ?), pracownik fizyczny ZG PCK, szofer.
Przy ekshumacji od 19 IV do 7 VI.
7. Stefan CUPRYJAK (1908–?), urzędnik ZG PCK. Przy ekshumacji od 29 IV do 3 VI.
8. Jan MIKOŁAJCZYK (1916–?), urzędnik ZG PCK. Przy ekshumacji od 29 IV do 3 VI.
9. dr Marian WODZIŃSKI (1911–1986), st. asystent w Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie. Przy ekshumacji od 29 IV do 3 VI, jako jedyny polski lekarz37.
10. Franciszek KRÓL (1893–?), były pracownik fizyczny PCK Kraków, dezynfektor38. Przy ekshumacji od 29 IV do 7 VI.
Wodzinowski o wyjeździe do Katynia dowiedział się na godzinę przed odlotem samolotu; nie zdążył
nawet wstąpić do domu. Biegle mówił po rosyjsku, niemieckiego nie znał. Po wyjeździe Kassura, gdy nie
przybył nowy kierownik Komisji, pozostali jej członkowie wybrali spośród siebie na kierownika najstarszego
wiekiem i stażem w PCK Wodzinowskiego, który „z wielką energią połączoną z należytym taktem, doprowadził prace komisji do końca” (sprawozdanie poufne, w: Katyń, op. cit., s. 22).
37
Status w Komisji Technicznej jedynego lekarza specjalisty nie jest do końca jasny. Do Komisji PCK powołani zostali wyłącznie pracownicy Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Warszawskiego PCK. Wprawdzie, jak
pisze Wodziński, pracował on dodatkowo jako lekarz PCK w Borku Fałęckim, ale zatrudniony był w Państwowym
Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie, kierowanym przez dr. Wernera Becka (uprzednio asystenta prof. Buhtza). K. Skarżyński (sprawozdanie poufne) napisał, że początkowo mówiło się o trzech lekarzach
medycyny sądowej do Katynia; ich wyznaczenie okazało się zależne od dr. Becka. Dr Schebesta, po porozumieniu
z nim, przedstawił trzech kandydatów; jeden z nich, dr Wodziński, mógł wyjechać zaraz, razem z trzema, wybranymi również przez Schebestę pomocnikami sekcyjnymi. Skarżyński wymienia ich nazwiska w tabeli przedstawiającej wyjazdy i powroty członków Komisji Technicznej PCK z Katynia. Wyżej jednak podaje, że Wodziński „był
z konieczności oficjalnym członkiem Komisji PCK”. Z kolei w opracowaniu Katyń i Polski czerwony Krzyż pisze,
że do Katynia pojechał lekarz i trzej prosektorzy anatomiczni, „którzy nie należeli do PCK, ale zostali wyznaczeni
przez niemieckie władze za zgodą naszego krakowskiego oddziału”. Dr Beck w relacji z 6 IX 1950 r. złożonej
wicekonsulowi USA w Hamburgu napisał, że na prośbę prezesa PCK postawił do dyspozycji 3 lekarzy współpracowników Instytutu (w tym dr. Wodzińskiego) oraz kilku pomocników sekcyjnych. „Podlegali oni w czasie
swoich czynności w Katyniu wyłącznie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi” (B. Popielski, W. Nasiłowski, cienie Katynia w dokumentach i historii medycyny sądowej, „Rodowód” nr 16/2008). Sam dr Wodziński w swoim,
złożonym w 1947 r. w Londynie opracowaniu pt. Pięć tygodni pracy na miejscu zbrodni. relacja dra medycyny
mariana wodzińskiego, lekarza sądowego Komisji Technicznej PcK w Katyniu (w: Zbrodnia katyńska w świetle
dokumentów, Londyn 1982, pierwsze wydanie w 1948 r., s. 157–188) podał, że 27 IV wezwał go dr Schebesta i
zalecił natychmiastowy wyjazd do Katynia w charakterze biegłego lekarza sądowego. Dodajmy, grupa „krakowska” nie otrzymała od Zarządu Głównego PCK pism powołujących do Komisji Technicznej. Wodziński biegle
władał jęz. niemieckim. Pozostali członkowie KT mieli Wodzińskiemu za złe, jak to określił po powrocie Kassur
– „jego zbyt uległy stosunek do władz niemieckich”. W związku z tym ZG PCK polecił dr. Schebeście wystarać
się o odwołanie dr. Wodzińskiego. Na jego miejsce wyznaczony został dr Starostka, który, jak wspomniano, do
Katynia nie zdołał już wyjechać. W sprawozdaniu KT czytamy jednak, że „początkowe trudności powstałe między
dr. Wodzińskim a pozostałymi członkami Komisji zostały wyrównane i dr Wodziński, podporządkowawszy się
ogólnym wytycznym PCK przyczynił się na równi z innymi do pokonania ciężkiego zadania” (sprawozdanie poufne, w: Katyń, op. cit., s. 23). Dr Wodziński był od 1940 r. członkiem ZWZ-AK.
38
Według dr. Wodzińskiego Król był byłym sanitariuszem 5. Szpitala Wojskowego w Krakowie.
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11. Władysław BUCZAK (ok. 1903–?), woźny Zakładu Anatomii Patologicznej UJ. Przy ekshumacji od 29 IV do 7 VI39.
12. Ferdynand PŁONKA (?– 1944), laborant Zakładu Medycyny Sądowej UJ. Przy ekshumacji od
29 IV do 7 VI.
Od 12 maja (wyjazd Kassura) do końca ekshumacji KT PCK pracowała w już niezmienionym,
9-osobowym składzie.
Jak przebiegała „polska” ekshumacja w Katyniu? Najpełniejszy jej obraz rysują cytowane już Sprawozdanie poufne K. Skarżyńskiego oraz opracowanie Pięć tygodni pracy na miejscu zbrodni dr. M. Wodzińskiego40.
Prace Komisji Technicznej PCK polegały na:
1. Wydobywaniu zwłok z pierwotnych mogił.
2. Obszukiwaniu zwłok i oznaczaniu ich kolejnymi numerami.
3. Oględzinach i ustalaniu przyczyny śmierci.
4. Grzebaniu zwłok w nowych bratnich mogiłach.
5. Identyfikacji zwłok na podstawie znalezionych przy nich dokumentów i przedmiotów.
Od razu trzeba zaznaczyć, iż aczkolwiek por. Slowenczik oświadczył dr. Wodzińskiemu, że prace
przy ekshumacji może zarządzić według własnego uznania, to wszystkie czynności KT w Lesie Katyńskim odbywały się pod nieustanną kontrolą Niemców, a do każdej grupki pracujących Polaków
był przydzielony stały posterunek funkcjonariuszy GFP41. Nadzór nad wszystkimi działaniami, zarówno przy mogiłach, jak i w biurze, gdzie spisywane były listy ekshumowanych, należał, jak wspomniano wyżej, do zadań por. Vossa i jego oddziału42. Należy dodać, że front, jak wspomniał w swoim
sprawozdaniu K. Skarżyński, znajdował się wówczas zaledwie 30–40 km od Katynia, w końcu maja
zaś, gdy działania wojenne znacznie się przybliżyły, pracujący członkowie KT słyszeli kanonadę dział
(M. Wodziński). Nocny nalot kilkudziesięciu samolotów sowieckich w końcowych dniach maja zniszczył niemieckie składy zaopatrzenia między laskiem katyńskim a stacją Gniezdowo, a kilka bomb
spadło w pobliżu samego lasku. Niemcy sprawowali wówczas kontrolę na tych terenach już tylko
Według dr. Wodzińskiego Buczak był laborantem Zakładu Anatomii Patologicznej UJ.
Krótkie sprawozdanie dr. Wodzińskiego z 10 V 1943 r. (zob. dok. nr 5) zostało umieszczone w opublikowanej w czerwcu 1943 r. w GG broszurze autorstwa Adama Ciesielskiego (przypuszczalnie pseudonim),
pt. Katyń, niewątpliwie propagandowym wydawnictwie niemieckim. Być może dr Wodziński przekazał je
również do Instytutu, z którego był oddelegowany. Raport dr. Wodzińskiego z całości prac był pisany w sierpniu 1947 r. w Anglii, bez notatek, które zostawił ukryte w kraju (zob. dalej). Jednak w sprawach dotyczących
prac jest on najbardziej dokładny i pełny, a zawarte w nim dane pokrywają się z informacjami z innych źródeł,
w tym także z opublikowanymi w sprawozdaniu prof. Buhtza. Po wojnie K. Skarżyński oraz wszyscy jeszcze
żyjący członkowie Komisji (prócz zbiegłego z Polski dr. Wodzińskiego) byli przesłuchiwani we wszczętym
w czerwcu 1945 r. tzw. „śledztwie katyńskim”. O sobie i swojej pracy w Katyniu starali się jednak mówić jak
najmniej; przesłuchujących interesowały zresztą jedynie określone kwestie związane ze zbrodnią katyńską.
41
Dr Wodziński, lekarz, pracownik niemieckiego Instytutu biegle władający językiem niemieckim, był
zapewne dla Niemców najbardziej możliwym do zaakceptowania członkiem KT. Jak pisze K. Skarżyński,
chcieli się pozbyć niewygodnego dla nich kierownika KT Kassura, licząc na to, że po jego wyjeździe kierownictwo Komisji przejmie dr Wodziński, „na którego większą uległość widocznie liczyli” (sprawozdanie poufne..., w. Katyń, op. cit., s. 26). Według raportu dr. Wodzińskiego. Niemcy na ogół nie stawiali im przeszkód
w pracy, pozostawiając KT dość dużą swobodę i ograniczając się do nadzoru.
42
Por. Voss z przebiegu prac ekshumacyjnych sporządzał codzienne oraz okresowe raporty (Amtliches
material…, op . cit., s. 33–36). Wszystkie fazy prac ekshumacyjnych zostały również, jak napisał, utrwalone
na zdjęciach.
39
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w miastach i na głównych traktach komunikacyjnych; bardziej od nich odległe miejscowości opanowane były przez partyzantkę sowiecką.
W takich warunkach, „między jednymi i drugimi wrogami”, jak napisał w liście do rodziny
z 29 kwietnia Wodzinowski, prowadziła ekshumację w Lesie Katyńskim Komisja Techniczna PCK43.
Prace trwały w godz. 8–18, z 1,5-godzinną przerwą na obiad, za wyjątkiem niedziel i Wielkanocy.
Ad p. 1. Pierwotne mogiły (doły śmierci) rozkopywali oraz odgrzebywali zwłoki i wynosili je na
noszach na powierzchnię, gdzie były układane kolejno na ziemi, robotnicy rosyjscy pod kierownictwem poszczególnych członków KT. Nie zawsze było możliwe wyciąganie zwłok rękami, co zalecał
dr Wodziński. Pojedyncze ciała najczęściej wydzielano z masy żelaznymi hakami; używano też łopat,
a w razie konieczności nawet kilofów (szczególnie sprasowane zwłoki w dolnych warstwach). Dziennie
wydobywano zazwyczaj 70–120 zwłok, najwięcej – 160. Pracami tymi w początkowym okresie kierował H. Kassur.
W końcu kwietnia, gdy Komisja znalazła się w swoim maksymalnym składzie (co trwało tylko, jak
pisano wyżej, dwa dni), w Lesie Katyńskim odkryte były całkowicie doły śmierci oznaczone umownie numerami: 1, 2, 3 i 4; wydobyto z nich też część zwłok. W trakcie usuwania pokrywy ziemnej
i otwarcia znajdowały się mogiły nr 5, 6 i 7. Grób nr 8 odkryto dopiero 2 czerwca (zob. dalej). Przez
cały kwiecień wyekshumowano nieco ponad 900 zwłok; w maju, gdy grupa polska pracowała już „pełną parą” – łącznie 3 tys., a w czerwcu, do końca ekshumacji (7 czerwiec) – jeszcze 330.
Ad p. 2. Każde zwłoki były obeszukiwane przez 2 cywilnych robotników rosyjskich w obecności 1–2 członków KT (również i oni brali udział w tej czynności). Rozcinane były kieszenie mundurów, bielizna i buty (i tam znajdywano ukryte dokumenty i przedmioty). Według niemieckich zarządzeń należało zatrzymywać do identyfikacji: portfele i portmonetki, wszelkie papiery, odznaczenia
i pamiątki, medaliki i krzyżyki, wszystkie przedmioty wartościowe. W przypadku ich braku zostawiano jeden naramiennik, wycinane też były monogramy. Wyrzucano z miejsca: banknoty polskie
i bilon, fragmenty gazet (zatrzymano tylko kilka numerów), woreczki z tytoniem, bibułki do zwijania papierosów, papierośnice drewniane i blaszane, pędzle do golenia, szczoteczki, grzebyki, lusterka.
Wydzielone przedmioty składane były do oznaczonej kolejnym numerem papierowej koperty (w razie
potrzeby – dwóch). Numer koperty wybity na metalowej blaszce rosyjski robotnik przymocowywał
do zwłok. Ponumerowane koperty, obwiązane drutem lub sznurkiem, składane były kolejno na stole
ustawionym obok mogił. Każdego dnia wieczorem, lub dodatkowo także przed przerwą obiadową,
niemiecki goniec odwoził je na motocyklu do biura GFP (zob. dalej). Członkowie Komisji nie mieli
prawa dokładnego przeglądania dokumentów i przedmiotów.
Przy przeszukiwaniu zwłok i wstępnej segregacji znalezisk zatrudnieni byli początkowo J. Wodzinowski i S. Kołodziejski, następnie: W. Buczak, A. Godzik, F. Płonka i F. Król.
Ad p. 3. Oględziny zwłok – początkowo każdych, przeprowadzał od 29 kwietnia dr Wodziński,
z reguły przy pomocy Płonki. Jak napisał, celem tych badań było uzyskanie materiałów do odpowiedzi
na siedem podstawowych pytań sądowo-lekarskich: k o g o z a m o r d o w a n o? k i e d y? g d z i e?
j a k i m n a r z ę d z i e m? w j a k i s p o s ó b? d l a c z e g o? k t o b y ł s p r a w c ą?
43

List zamieszczony w tygodniku „Odrodzenie”, nr 17/1989.
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Z tych też względów był obecny również przy wydobywaniu zwłok – badał ich położenie,
oraz przy przeszukiwaniu ciał. Tak gigantycznej pracy, prowadzonej do tego w prymitywnych
warunkach (stół w pobliżu grobów) nie był w stanie podołać jeden tylko lekarz. Dr Wodziński
nie doczekał się obiecanego przybycia jeszcze dwóch lekarzy polskich, stąd jego późniejsze zniechęcenie i zwolnienie tempa pracy. Po dokonaniu badań 800 zwłok ograniczył się do bliższych
oględzin tych, przy których nie było żadnych dokumentów, opisując wszystkie dane, które mogły
mieć wartość identyfikacyjną. W szczególnych przypadkach, np. wielokrotność postrzału, robił
fotografie.
Początkowo dr Wodziński nie widział, aby lekarze niemieccy dokonywali w Lesie Katyńskim bardziej szczegółowych oględzin lub sekcji zwłok. Dopiero w drugiej połowie maja wykonali szereg obdukcji wybranych zwłok („ciekawsze przypadki”) z różnych grobów we wspomnianym drewnianym
budynku opodal mogił.
Ad p. 4. Nowe bratnie mogiły kopali sowieccy jeńcy wojenni przywożeni codziennie ze
Smoleńska. Zasypywali oni również groby i plantowali teren (robotnicy i jeńcy wojenni pozostawali w dyspozycji por. Vossa). Polacy dążyli do tego, aby wydobyte zwłoki były pochowane tego samego dnia. Okazało się to niemożliwe; jak pisano wyżej, cele niemieckie i polskie
w sprawach ekshumacji były diametralnie różne. Nie pozwolono wyekshumować do końca
największego grobu, pozostawiając w nim kilkaset zwłok tak, aby można było zobaczyć ich
wielowarstwowy układ (wszystkie zwłoki z grobów nr 1 i 2 wydobyto ostatecznie dopiero
w końcu maja, były więc otwarte i częściowo wypełnione ciałami przez niemal dwa miesiące).
Pozostałych mogił również nie wolno było przez dłuższy czas całkowicie opróżnić. Dla uzyskania większego efektu wobec przybywających do Katynia grup wstrzymywano również zasypywanie nowych grobów. Ekshumacja w Katyniu rozpoczęła się 29 marca, jednak pierwszy nowy
grób zamknięto dopiero 24 kwietnia (!).
Nad Kolejnością zwłok składanych do nowych grobów według numerów list ekshumacyjnych oraz
ich rozmieszczeniem czuwał J. Wodzinowski. Sporządzał on również plany sytuacyjne i opisy mogił oraz
wykaz kolejności grzebania zwłok44.

identyfikacja zwłok i sporządzanie list ekshumacyjnych.
Jest to szczególnie dla nas interesująca kwestia.
Czynności te wykonywane były w odległym o 5–6 km od mogił biurze GFP; drewnianym, czteroizbowym domku, na którego oszklonej werandzie zorganizowane zostało prowizoryczne laboratorium. To tu przywożone były koperty z Lasu Katyńskiego. Do przybycia pierwszych członków Komisji Technicznej (17 kwietnia) identyfikacji ofiar na podstawie zawartości kopert dokonywali sami
Niemcy i pierwsze listy ekshumowanych zostały sporządzone tylko w języku niemieckim. Były to:
lista z numerami 1–112, zawierająca spis osób, które zostały pochowane bez blaszek z numerami, oraz
44
wykaz kolejności grzebania zwłok, opracowany przez J. Wodzinowskiego, został opublikowany
w książce A. Przewoźnika i J. Adamskiej, Katyń…, op. cit., s. 610–625.
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lista z numerami 01–042045. Numerację od „0” wprowadzili Niemcy na listach zwłok pochowanych już
z blaszkami. Przy sporządzaniu listy z numerami 0421–0794 był już obecny członek KT PCK Ludwik
Rojkiewicz, ale nadal była ona prowadzona tylko w języku niemieckim. Czy Polak uczestniczył w jakimś stopniu w jej tworzeniu, i w jakim, nie wiemy. Władze niemieckie oświadczyły, że nie ma potrzeby sporządzania dwóch list, gdyż Niemcy będą je natychmiast odsyłać do PCK, zresztą, personel
polski liczył w pierwszym okresie zaledwie trzy osoby (dwie przy mogiłach, jedna przy listach).
Jednak, nie wiemy z jakiej przyczyny, sytuacja się zmieniła w końcu kwietnia, kiedy to zaczęto
prowadzić – w tym samym pomieszczeniu – dwie listy z identycznymi numerami; jedną spisywali
Niemcy, drugą – Polacy (być może „wywalczył” to Kassur, lub jeszcze Rojklewicz). Miało to miejsce
od nr. 0795 i trwało już do końca ekshumacji.
Ze strony Niemców sporządzanie list należało do zadań funkcjonariuszy GFP. Praca przy
odczytywaniu danych odbywała się pod dorywczym nadzorem por. Vossa, a stałym – mieszkającego w budynku biura podoficera Tajnej Policji, mającego do pomocy drugiego Niemca, który go
w razie potrzeby zastępował (tak Wodziński, według Sprawozdania poufnego wstępnym badaniem
dokumentów i ustalaniem nazwisk zajmowało się trzech Niemców) oraz tłumaczkę, folksdojczkę, która ważniejsze dokumenty, szczególnie pamiętniki, tłumaczyła na miejscu. W biurze GFP,
jak wspomniano, w szklanych gablotach urządzona była niewielka ekspozycja z wydobytych podczas ekshumacji ciekawszych dokumentów i przedmiotów. Również i tu przywożone były grupy
przybywające do Katynia.
Przy sporządzaniu list, jak wspomniano wyżej, początkowo obecny był Rojkiewicz (wyjechał
z Katynia 1 maja), następnie opracowywali je, przypuszczalnie już od 29 kwietnia, Cupryjak, Jaworowski i Mikołajczyk (numery 0795–03900, a więc mniej więcej do 1 czerwca), zaś od nr 03901 do 04131, już
do końca ekshumacji, Jerzy Wodzinowski.
Każda koperta otwierana była w obecności Polaków i Niemców, a znajdujące się w niej papiery
i przedmioty wykładano na stół. W pierwszym rzędzie wyszukiwano dokumenty, które pozwoliłyby
niezbicie ustalić nazwisko i imię danej osoby (dowody osobiste, legitymacje służbowe, znaki tożsamości, karty powołań, ew. świadectwa szczepienia w Kozielsku). W wypadku ich braku, badano inne
– korespondencję, wizytówki, notesy, kartki z zapiskami itd.
Ustalone nazwiska wpisywane były na listę pod numerem koperty, wraz ze spisem jej zawartości.
O ile dokumenty okazały się nieczytelne, lub ich nie było, wówczas pod odpowiednim numerem listy
wpisywano „Nierozpoznany”, wymieniając (o ile były), znajdujące się w kopercie dokumenty i przedmioty. Dokumenty nieczytelne odsyłane były do laboratorium w Smoleńsku. Tam po pozytywnym
wyniku badań ustalone nazwisko wpisywano pod numerem koperty na liście dodatkowej; odbywało
się to już bez obecności Polaków. W biurze GFP dokumenty i przedmioty po wpisaniu ich na listę eks45
Podczas pobytu Polaków w Katyniu 11 IV 1943 r. opracowanie pierwszej listy ekshumowanych (nr-y
1–112) nie było jeszcze zakończone. Niemcy w tym okresie mniej czasu poświęcali na identyfikację i sporządzanie list, zajmując się przede wszystkim tworzeniem odpowiedniej „inscenizacji” i poszukiwaniem dalszych
mogił w Lesie Katyńskim. Zwłoki wyjmowano więc z mogił, ale nie były one obszukiwane i spisywane
na bieżąco. Prowizoryczną listę osób zidentyfikowanych udostępniono Polakom. Ustalone nazwiska spisał
Seyfried (32) i Goetel (36) ; umieścili je w swoich sprawozdaniach i przekazali Zarządowi Głównemu PCK.
Przepisywane w pośpiechu, nieco się różnią. 22 IV 1943 r. przesłane zostały do Londynu.
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humowanych wkładano do nowej koperty z tym samym numerem, na której spisywano jej zawartość.
Koperty składane były do drewnianych skrzyń.
Tempo pracy pozwalało na pobieżne jedynie zapoznanie się z dokumentacją mimo, iż odczytywanie dokumentów nastręczało niekiedy duże trudności. W wypadku zwłok, które uległy częściowemu
przeobrażeniu tłuszczowo-woskowemu papiery były posklejane i pokryte warstwą tłuszczu, musiały więc być rozdzielane drewnianymi pałeczkami. Dokumenty znalezione przy zwłokach częściowo
zmumifikowanych były z kolei wysuszone i papier łatwo się rozpadał; zwilżano je więc wodą i bardzo
delikatnie oddzielano nożem z kości słoniowej. Najbardziej czytelny okazał się ołówek grafitowy, gorzej pismo maszynowe i atramentowe, najwięcej trudności sprawiał odczyt ołówka chemicznego.
Przy badaniach Niemcy interesowali się szczególnie pamiętnikami, rozkazami wojskowymi, niektórymi listami; były one zabierane do tłumaczenia. Czy wszystkie zostały zwrócone, czy oddano je
w całości i czy włożono do odpowiednich kopert, tego już członkowie Komisji Technicznej PCK nie
byli w stanie sprawdzić. Dodajmy, że Polacy byli przy pracy szczególnie obserwowani; zażądano np.
od S. Cupryjaka okazania zapisków, które porobił w notesie przy odczytywaniu dokumentów, było to
bowiem zabronione46.
Co mieli przy sobie oficerowie WP, ekshumowani z „dołów śmierci” w Lesie Katyńskim? Najczęściej, oprócz dokumentów osobistych (dowody osobiste, legitymacje służbowe i inne), kart powołania
do wojska, świadectw szczepienia w Kozielsku, były to: fotografie najbliższych, listy, karty pocztowe,
telegramy od członków rodzin oraz listy własne, których już nie zdołali wysłać (z dniem 16 marca 1940
r. wprowadzono w obozach „katyńskich” zakaz korespondencji), ordery, medale, odznaczenia i odznaki (także legitymacje ich przyznania), niewiele znaków tożsamości, ponadto przedmioty kultu religijnego (krzyżyki, medaliki, ryngrafy, różańce, święte obrazki i niekiedy modlitewniki), przedmioty
pamiątkowe z dedykacjami, przedmioty wykonane w Kozielsku (niewiele; na podczas ekshumacji były
one ogół usuwane), wreszcie kalendarzyki, notatniki i kartki z zapiskami, zawierające bezcenne dla nas
wiadomości. Niekiedy rzadko znajdowano ukryte sygnety, pierścienie czy złote monety. Pamiętajmy,
że przed wyjazdem z Kozielska oficerowie zostali poddani dokładnej rewizji, którą powtórzono w Lesie Katyńskim, a ich bagaże po zbrodni zostały – według świadków rosyjskich – wywiezione ciężarówkami. Przy niektórych zwłokach nie znaleziono nic, żadnych przedmiotów czy dokumentów.
Dużym utrudnieniem, powodującym zakłócenia i przerwy w prowadzeniu prac ekshumacyjnych oraz identyfikacyjnych były liczne odwiedziny w Lesie Katyńskim rozmaitych grup i delegacji,
a także czynione w wypadkach wyjątkowo ważnych wizyt wcześniejsze przygotowania47. ZawieszoJak zaobserwował dr Wodziński, folksdojczka tłumaczyła tylko te fragmenty pamiętników, które miały treść kompromitującą Sowietów, opuszczała zaś liczne ustępy o charakterze antyniemieckim. Jak pisze
K. Skarżyński, pamiętnik znaleziony przy zwłokach płk. Zielińskiego, w którym Rojkiewicz wyczytał o represjach Niemców wobec ludności polskiej już nie wrócił do koperty, a kontrola nad członkami KT pracującymi
przy odczytach dokumentów została wzmocniona.
47
Rozkaz odwiedzenia Katynia otrzymały oddziały niemieckie zajmujące środkowy odcinek frontu; przybywające grupy żołnierzy Wehrmachtu liczyły niekiedy kilkaset osób; towarzyszyli im oficerowie propagandy.
Poza tym, prócz licznych dziennikarzy, Niemcy przywieźli m.in. polskich i anglosaskich (oddzielnie) jeńców
wojennych z oflagów, delegacje pracowników zakładów przemysłowych z Kraju Warty i Generalnej Guberni, przedstawicieli europejskiego świata naukowego i artystycznego, grupy ludności rosyjskiej itp. Dopiero
w końcowym okresie prac, na skutek interwencji członków KT, zwiedzanie zostało ograniczone do określonych godzin i przydzielono żandarmów utrzymujących porządek.
46
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no też ekshumację w związku z pobytem w Katyniu w dniach 29 i 30 kwietnia Międzynarodowej
Komisji Lekarskiej. Ponadto Niemcy na ogół proponowali gościom wskazanie w dowolnym grobie
jakichś zwłok, które były wydobywane i wykonywano ich obdukcję; parokrotnie utrudniło to identyfikację.
Jedną z bardziej uciążliwych stron przebywania w Lesie Katyńskim, zwłaszcza dla pracującej tam
przez ponad półtora miesiąca polskiej ekipy, był straszliwy odór bijący z otwartych masowych grobów
i niepochowanych zwłok.
„Wszystko tu śmierdziało trupem. Las i pojedyncze drzewa, piasek, trawa, krzaki i żywi ludzie.
Przede wszystkim powietrze, którym się oddychało”, napisał Józef Mackiewicz48.
I wreszcie sprawa łączności między Komisją Techniczną, a Zarządem Głównym PCK. „Muszę od
razu zaznaczyć, że ponieważ łączność pomiędzy Warszawą a Katyniem, zależna całkowicie od władz niemieckich, najzupełniej zawiodła, prace w Katyniu odbywały się w warunkach daleko odbiegających od
normalnej organizacji i pod znakiem improwizacji. Tylko dzięki wyjątkowemu oddaniu i energii członków Komisji, a przede wszystkim tych, którzy pozostali na miejscu do końca, nie miała ta okoliczność
poważnego wpływu na cały wynik pracy” – stwierdził K. Skarżyński w Sprawozdaniu poufnym. Według
niego, mimo wysiłków czynionych przez ZG, łączność przez cały czas pracy Polaków w Katyniu polegała praktycznie na wspomnianych wyjazdach członków KT do Smoleńska i Warszawy. Według początkowych zapewnień władz niemieckich, które w pierwszym okresie ekshumacji okazywały wyraźną
chęć pomocy PCK, miał on korzystać z jednego samolotu tygodniowo, a korespondencję obiecywano
w ciągu trzech dni dostarczać na miejsce przez pocztę polową. Jednak zgłaszane odloty nie następowały,
a np. depesza KT z prośbą o aparat elektryczny do suszenia dokumentów, nigdy do Warszawy nie dotarła.
W późniejszym okresie władze okupacyjne tolerowały wprawdzie pracę PCK w Katyniu, ale zaprzestały udzielania jej jakiejkolwiek pomocy. Przyczynę takiej zmiany polityki niemieckiej Skarżyński wiąże
z „wyraźną deziluzją” Niemców z powodu braku zwrotu w opinii społeczeństwa polskiego na ich korzyść,
czego się w związku ze sprawą katyńską spodziewali. Propaganda niemiecka uznała jednak, że obecność
członków PCK w Katyniu jest nadal pożądana, jako dowód obiektywności wykonywanych tam prac, nie
przerwano ich więc, jednak opieka nad KT zredukowana została do minimum. Łączność lotnicza przysparzała zresztą wiele kłopotów również Niemcom. Ruch samolotów był regulowany z Berlina, a o wolne
miejsca było bardzo trudno. Na początku maja, w związku z powstaniem w gettcie warszawskim, samoloty wiozące z Berlina liczne grupy, mające się w Katyniu przekonać o bestialstwie sowieckim, otrzymały
rozkaz omijania Warszawy, „...gdzie olbrzymie słupy dymu zbyt wyraźnie stwierdzały inne bestialstwo,
o którym prasa niemiecka milczała” (K. Skarżyński)49.
J. Mackiewicz, Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary, Warszawa 1997, s. 137. J. Wodzinowski wspominał, że
ubrania ich tak przesiąkły zapachem rozkładających się ciał, iż w kasynie oficerskim wyznaczono im odrębną
porę posiłków, a potem przynosiła je do miejsca ich zakwaterowania Rosjanka z obsługi.
49
Szeroka akcja propagandowa prowadzona w związku z Katyniem, miała wytworzyć w społeczeństwie
polskim silne nastroje antysowieckie oraz narzucić mu świadomość, że Niemcy bronią Polaków przed bolszewizmem; miało się to przekładać na powodzenie niemieckich celów politycznych. Zamysły te skończyły się
całkowitą porażką. „Reakcja ludności polskiej wyraża się w oburzeniu na Bolszewików, przy jednoczesnym
podkreślaniu analogicznych mordów niemieckich” (depesza wysłana 26 IV z Warszawy do Londynu, zbiory
Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie). 10 XII 1943 r. generalny gubernator Frank stwierdził,
że mimo wysiłków propaganda niemiecka nie osiągnęła żadnego poważnego rezultatu w sprawie Katynia.
48
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Tylko dzięki swej determinacji i poświęceniu członkowie PCK w końcowym okresie ekshumacji
pracując 17 godzin na dobę gołymi rękami wydobyli zwłoki 46 oficerów z zalanego wodą grobu nr 5,
który Niemcy kazali zasypać (doszło przy tym między nimi do ostrej scysji).
2 czerwca, już po wydaniu rozkazu zakończenia ekshumacji, Niemcy odkryli (w odległości około
100 m od kompleksu mogił), kolejny, ósmy grób, co początkowo wywołało wśród nich euforię, gdyż
przekonani byli, że trafiono na kompleks mogił jeńców Starobielska. Jednak, gdy po wyjęciu z niego
dziesięciu zwłok okazało się, że są to także jeńcy Kozielska, grób kazano zasypać50.
3 czerwca z Katynia wyjechało czterech członków Komisji Technicznej PCK (dr M. Wodziński,
S. Cupryjak, G. Jaworowski i J. Mikołajczyk). Pozostali dokończyli ekshumację grobu nr 5 (zalanego wodą) oraz zajęli się pochówkami pozostałych zwłok. Prace przy ekshumacji, identyfikacji ciał
i ich pochowaniu zakończyły się ostatecznie 7 czerwca. Dwa dni później, 9 czerwca, ostatni członkowie KT opuścili Katyń, pozostawiając prowizorycznie urządzony cmentarz, składający się z 6 uformowanych płasko, metr powyżej powierzchni terenu, w kształcie prostokątów, bratnich mogił, w których złożono zwłoki 4241 polskich oficerów; dwaj generałowie zostali pochowani w oddzielnych grobach. Na każdej mogile ustawiony został drewniany, 2,5metrowy krzyż. Na najwyższym krzyżu Polacy zawiesili przed wyjazdem wykonany przez siebie
z blachy i drutu duży metalowy wieniec, z cierniową koroną z drutu kolczastego w środku, i z przybitym
do krzyża polskim orzełkiem zdjętym z oficerskiej czapki. Pochowanym oficerom polskim oddali hołd
chwilą milczenia i modlitwą oraz „pożegnali ich w imieniu Ojczyzny, rodzin i swoim”51.
Cmentarz PCK w Katyniu przetrwał zaledwie cztery miesiące. W końcu września 1943 r. tereny te
zajęła Armia Czerwona. Natychmiast po wyzwoleniu Smoleńska do Katynia wyjechała grupa pracowników operacyjnych i śledczych centralnego aparatu NKWD i NKGB, która zaczęła likwidować wszelkie
ślady, wskazujące na winę Sowietów oraz przygotowywać „dowody” obciążające Niemców. Rozkopane
też zostały Katyńskie groby. Na początku października krzyży na cmentarzu katyńskim już nie było.
Jerzy Wodzinowski, który opuścił Katyń w ostatniej grupie członków Komisji Technicznej PCK,
przywiózł ze sobą do Warszawy kompletną już listę ekshumowanych (wcześniej, w miarę możliwości,
przesyłano do Zarządu Głównego listy częściowe, zob. dalej).
W czerwcu 1943 r. sekretarz generalny PCK Kazimierz Skarżyński opracował wielokrotnie tu cytowane Sprawozdanie poufne. O całokształcie udziału Polskiego Czerwonego Krzyża w pracach ekshumacyjnych
w Katyniu pod Smoleńskiem…, którego część stanowi Sprawozdanie Komisji Technicznej o przebiegu prac
w Katyniu. W dokumencie tym brak jest, jak pisze Skarżyński, pełnego wyniku prac dr. Wodzińskiego,
który materiału tego nie dostarczył ( nie natrafiono na informację, że opracowanie takie kiedykolwiek
Był to grób 51 oficerów z pierwszego transportu z Kozielska do Katynia z dnia 3 IV 1940 r., liczącego 74 osoby (nie
jest wiadome, gdzie zakopane zostały zwłoki pozostałych). Ciała 5 osób wyekshumowano wcześniej. Wszystkie zwłoki
z tego dołu miały charakterystyczne spętania rąk i szyi, przy zarzuconych na głowy płaszczach (zob. A. Przewoźnik,
J. Adamska, Katyń..., op. cit., s. 263–273).
51
K. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, w: Katyń op. cit., s. 45, 46. Na początku lipca 1943 r. podczas
przyjazdu do Katynia delegacji francuskiej (inspekcja oddziałów Legionu Ochotników Francuskich na froncie
wschodnim) otwarty został ponownie grób nr 8, z którego niemcy wyjęli trzy ciała (po badaniach złożone zostały ponownie w pierwotnej mogile). Ich nazwiska nie figurują już ani na polskich ani na niemieckich listach
ekshumacyjnych; o wynikach oględzin zwłok dwóch z nich pisze prof. Buhtz (Amtliches material…, op. cit.,
s. 45, 46).
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do Zarządu Głównego PCK złożył). Dr Wodziński przekazał natomiast po powrocie z Katynia do
ZG PCK wszystkie swoje nie wywołane filmy wykonane w trakcie prac.
Punkt ciężkości działań, jeżeli chodzi o dokumentację katyńską, przeniósł się teraz do Krakowa.
Od końca maja trwały tu badania dokumentacji wydobytej z dołów śmierci oraz korygowanie list ekshumowanych.

Badanie i opracowywanie dokumentacji
z dołów śmierci w katyniu
Jak wspomniano wyżej, koperty z dokumentami i przedmiotami wydobytymi z katyńskich mogił
składane były po oględzinach w drewnianych skrzyniach. Niemcy zadecydowali o przekazaniu ich do
dalszych szczegółowych badań w Oddziale Chemicznym Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki (Staatliches Institut für Gerichtliche Medizin und Kriminalistik) w Krakowie52.
Instytutem tym kierował od 1940 r. Niemiec, dr Werner Beck, były asystent prof. Buhtza. Na czele
Oddziału Chemicznego, obsadzonego przez samych Polaków, stał dr chemii Jan Zygmunt Robel53.
Nasuwa się pytanie, co stanowiło motywację dla Niemców dla oddania dokumentacji katyńskiej
do Generalnej Guberni, skoro dysponowali laboratorium i fachowym zespołem w Smoleńsku. Z pewnością jedną z głównych przyczyn był zbliżający się front. Niemcy nie byli też zainteresowani szerszym
badaniem materiałów katyńskich. Zamierzali wykorzystać je dla celów objazdowej wystawy w GG
(i zapewne nie tylko), ponadto chcieli zmusić Zarząd Główny do wystawiania zaświadczeń zgonów
z datą wskazującą na popełnienie zbrodni przez Sowietów; 15 czerwca 1943 r. rozpoczęli też ekshumację masowych mogił w Winnicy na Ukrainie (ofiary NKWD zamordowane w latach 1937–1938).
Pierwszą skrzynię z dokumentacją katyńską zabrał ze sobą wyjeżdżając z Katynia w dniu 12 maja
1943 r. Hugon Kassur54. Zawierała ona koperty z dokumentami i przedmiotami znalezionymi przy
Dr Robel podał w swoim opracowaniu z 16 VI 1945 r. (zob. dalej), iż w kwietniu 1943 r. PCK zwrócił się do niego, jako kierownika Oddziału Chemicznego, o wydelegowanie na okres 3 miesięcy chemika,
w celu przeprowadzenia w Katyniu badań dokumentów i przedmiotów znalezionych przy zwłokach. Uznał on
jednak, że prace te z wielu powodów natury technicznej nie mogą być wykonywane w warunkach polowych,
zaproponował więc oddanie całej „spuścizny” katyńskiej do zbadania w Instytucie w Krakowie. Jego argumenty zostały uznane zarówno przez PCK, jak i przez Niemców.
53
Dr Robel (1886-1962) aresztowany był przez Niemców 9 XI 1939 r. podczas osławionej sonderaktion Krakau i do lutego 1940 r. więziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Zwolniony został wraz
z częścią krakowskich profesorów w wyniku interwencji europejskich kół naukowych; po odzyskaniu zdrowia
objął funkcję kierownika Oddziału Chemicznego w Instytucie (w kwietniu 1940 r. do Instytutu przyłączono –
jako podporządkowany mu Oddział Chemiczny – Zakład Chemii Lekarskiej UJ). Oficer AK. Zob. inwentarz
dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii metropolitalnej w Krakowie, wstęp i opracowanie S. M. Jankowski, A. Roliński, Kraków 2002, s. 13.
54
Zarząd Główny PCK nie był zadowolony z faktu, że Kassur opuścił Katyń nie czekając na przyjazd
swojego następcy, a wyjeżdżając, nie wyznaczył go spośród pozostałych członków KT, także z tego, iż „najniepotrzebniej” zgodził się na prośbę por. Slowenczika o przewiezienie z ramienia władz niemieckich i do
dyspozycji tychże władz w Krakowie, skrzyni z katyńskimi materiałami. ZG PCK przypuszczał, że pod pretekstem przewiezienia materiałów Niemcy chcieli się pozbyć Kassura, w związku z jego energicznymi wystąpieniami. Zob. sprawozdanie poufne…, w: Katyń op. cit., s. 22, 26. Powracający z Katynia członkowie Komisji Technicznej składali pisemne sprawozdania Zarządowi Głównemu PCK. Nie zachowały się żadne z nich.
52
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zwłokach oznaczonych numerami 1–112 oraz 01–0300. Samolot nie lądował w Warszawie, gdzie Niemcy krwawo tłumili powstanie w getcie, lecz w Białej Podlaskiej, skąd skrzynia pociągiem wysłana została do Krakowa. 20 maja przekazana została z Filii Biura Informacyjnego PCK do Oddziału Chemicznego dr. Robla.
Z dniem 25 maja pracownicy Oddziału przystąpili do badania dokumentacji. Jak się okazało, podczas transportu skrzynia została uszkodzona, 31 kopert z awizowanych 376 brakowało, w innych – dokumenty były wymieszane, a część przedmiotów powypadała z kopert (tyczyło to głównie nr-ów 1–112)55.
Całość już materiałów z ekshumacji w Katyniu trafiła do Oddziału Chemicznego 28 czerwca 1943 r.
z Wydziału Głównego Propagandy Rządu GG. Było to 9 dużych, kolejno ponumerowanych skrzyń
z kopertami o numerach 0301-04131 oraz mała, nr 10, mieszcząca dokumentację przeznaczoną przez
Niemców na planowaną przez nich ruchomą wystawę katyńską (były w niej pamiętniki, dokumenty
i przedmioty – według dr. Robla, pochodzące z ekspozycji w biurze GFP). Również i w tej partii były
wypadki rozdzielenia dokumentów jednej osoby (a nawet tego samego dokumentu) do kilku kopert,
znajdywania w niektórych dokumentów innej osoby, czy też brak pewnych pozycji wyszczególnionych
w opisie koperty; było to rezultatem wymieszania dokumentacji na skutek wykorzystywania jej do celów
propagandowych56.
Niemcy stale ponaglali dr. Robla o przyspieszenie prac, szczególnie chodziło im o skrzynkę nr 10
z materiałami przeznaczonymi na wystawę; byli również zdania, że po opracowaniu materiały z kopert
powinny jak najszybciej trafić do rodzin zamordowanych57. Oddzielną tu kwestią jest sprawa prawdziwej
„batalii” pomiędzy PCK a niemieckimi urzędami, trwającej do wybuchu Powstania Warszawskiego, o wydawanie dokumentów zgonu, a zwłaszcza o ich treść (pisze o tym w swoich cytowanych tu opracowaniach
K. Skarżyński, informacje na ten temat znajdują się również w dokumentacji ocalonej przez J. Majchrzycką).
Dr. Roblowi udało się sprawę oddania małej skrzynki przewlec do końca 1943 r. (argumentami natury
merytorycznej, m.in. tym, że dokumenty były porozdzielane i do niektórych trzeba było wracać dla porównania, po niektórych zaś zabiegach chemicznych pismo występowało dopiero po pewnym czasie).
Wówczas to sprawę dokumentacji katyńskiej przejął z rąk „propagandy” Wydział ds. Ludności i Opieki
Społecznej w Wydziale Głównym Spraw Wewnętrznych i sprawa wystawy przestała być aktualna.
Współpracownikami dr. Robla przy badaniu dokumentacji katyńskiej byli: mgr Jan Cholewiński
(1910–1980) – chemik, zajmujący się mechanicznym i chemicznym odczyszczaniem dokumentów oraz
Tamże, s. 29, przesłuchania Jana Cholewińskiego i Irmy Fortner oraz 27 VI 1945 r., w : S. M. Jankowski, czterdziestu co godzinę, „Zeszyty Katyńskie” (ZK) nr 14, 2002, s. 22, 24. Zob. też dok. nr 10.
56
Niemcy często też „ofiarowywali” ważniejszym gościom w Katyniu rozmaite przedmioty czy dokumenty
wydobyte z dołów śmierci. Goetel np. otrzymał wstążkę krzyża Virtuti Militari z munduru gen. Bohaterowicza,
„szlifę” gen. Smorawińskiego i kilka guzików z orłem. Józefowi Mackiewiczowi, który odwiedził Katyń w maju
1943 r., Niemiec z biura GFP proponował zabranie listu, znalezionego przy zwłokach jego znajomego, por. Tadeusza Wierszyłły; pisarz odmówił, wziął jednak kilka innych przedmiotów. Niektóre przedmioty i dokumenty
wywieźli z Katynia członkowie Komisji Technicznej PCK (dla rodzin zamordowanych, oraz – nieistotne dla
celów identyfikacji w celach pamiątkowych), a także członkowie MKL. Niektóre były zabierane bez wiedzy
Niemców. Niemcy wręczali też „paczki” z przedmiotami przedstawicielom grup przywożonych z okupowanych ziem polskich dla prezentacji na organizowanych po powrocie spotkaniach (więcej, zob. A. Przewoźnik,
J. Adamska, Katyń…, op. cit., s. 301–304, inwentarz dokumentów katyńskich…, op. cit., s. 11–12).
57
Zob. przesłuchanie dr. Robla z 21 VI 1945 r. i przesłuchanie J. Cholewińskiego, w: S. M. Jankowski,
czterdziestu co godzinę, op. cit., s. 18, 22.
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przedmiotów; doc. Ludwik Kamykowski (1891–1944) – dr filozofii, historyk literatury, który odczytywał dokumenty i przepisywał ich treść; Irma Fortner (1892– ?) – urzędniczka, posiadająca talent do
odczytywania pisma, z wyrobioną pamięcią wzrokową; dr Jadwiga Ackermann (1901–1985) – biolog
i chemik; mgr farmacji Maria Paszkowska (1902–1971) – specjalistka w zakresie chemii toksykologiczno-sądowej. Polscy rzeczoznawcy poddawali dokumentację zabiegom konserwatorskim (odczyszczanie, odpowiednio dobrane kąpiele), następnie odczytywali teksty za pomocą lup, lamp kwarcowych
i metod fotochemicznych. Zgodnie z relacją dr. Robla, szereg zdjęć, rysunków i planów przefotografowano, część z nich skopiowano58.
Praca tzw. Zespołu dr. Robla prowadzona była w ścisłym kontakcie z PCK.
W pierwszym rzędzie przystąpiono do badania dokumentacji z listy o numerach 1–112 oraz
– w obawie przed jej zabraniem – materiałów z małej skrzynki. Po odczytaniu znajdujących się
w niej 22 pamiętników zamordowanych oficerów polskich, sporządzono z nich po 4 odpisy maszynowe, potwierdzone za zgodność przez dr. Robla i dr. Schebestę59. Kolejność odczytów według numeracji
kopert musiano jednak wkrótce zarzucić z uwagi na masowo napływające do PCK prośby od rodzin
zamordowanych60.
Trzeba zaznaczyć, że Zarząd Główny PCK nie miał nic wspólnego z publikowaniem w prasie
„gadzinowej” list osób ekshumowanych w Katyniu, w formie, która miała sprawiać wrażenie, że pochodzą one z PCK, a także podawania nazwisk zamordowanych przez uliczne megafony. Była to, jak
napisał K. Skarżyński, „wyjątkowo okrutna forma zawiadamiana rodzin, stosowana przez propagandę
niemiecką” i ZG PCK wielokrotnie przeciwko temu protestował, wskazując na możliwość tragicznych
pomyłek w związku z występującym zniekształceniem nazwisk i danych, oraz niewłaściwą formę takiego powiadamiania rodzin. Uzyskano jedynie wstrzymanie ogłoszeń list ofiar przez megafony, publikacje w prasie trwały jednak dalej (ich źródłem były niemieckie listy ekshumacyjne).
Po badaniach w Oddziale Chemicznym dla każdej koperty spisywano oddzielny protokół, z wyszczególnieniem jej zawartości oraz odpisami znajdujących się w niej tekstów (dokumenty, pamiętniki, notatki, korespondencja), zgodnie z zasadami dokumentacji sądowej czy też notarialnej. Sprawozdania z badań wraz z wynikami ujęte były w formę wywodów i orzeczeń biegłych sądowych i mogły
być w razie potrzeby zaprzysiężone przez podpisujące je osoby (pracownicy Zespołu dr. Robla). Opis
58
Bliżej na temat prac Zespołu dr. Robla, zob. inwentarz dokumentów…, op. cit., s. 13–18, A. Rybicki, Archiwum robla, w: Kłamstwo katyńskie. Katalog wystawy 8 kwietnia – 15 maja 2000, Kraków 2000, s. 89–91.
59
W materiałach wydobytych podczas ekshumacji w Katyniu notatników i pamiętników było więcej.
Zob. publikacje S. M. Jankowskiego na ten temat; m.in. czterdziestu na godzinę, op. cit., dzień rozpoczął się
szczególnie…, ZK nr 18, Warszawa 2003, i inne.
60
20 IV 1943 r. Zarząd Główny PCK rozesłał do swoich pełnomocników w terenie pismo okólne, polecające – dla ułatwienia pracy przy rozpoznaniu zwłok „poległych” koło Smoleńska oficerów i żołnierzy [!] – aby
we wszystkich wypadkach związanych z poszukiwaniem jeńców, którzy przebywali w obozach sowieckich
(Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków) i na terytorium ZSRR, uzyskiwać dodatkowo ich dokładne rysopisy, daty
korespondencji oraz dane dotyczące dokumentów i przedmiotów, jakie mogli mieć przy sobie, z ich dokładnym opisem, a także wszystkich relacji nt. pobytu i losu osoby poszukiwanej. Ten apel Biura Informacyjnego
PCK, ukazał się także w prasie „gadzinowej” w GG (jedyna autentyczna publikacja PCK dana do tej prasy).
PCK nawiązał też kontakt listowny z osobami, których adresy znajdowały się na listach znalezionych przy
zwłokach. Także prasa niemiecka na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, szeroko pisząca o grobach pod
Smoleńskiem, opublikowała podobne apele do rodzin zaginionych w Związku Sowieckim.
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zawartości każdej koperty i wyniki badania oraz odpisy zawartych w niej dokumentów kończyła
formuła:
„Streszczenie wyników badania i wnioski.
1. Właścicielem korespondencji [lub dokumentów] poz. […] jest niewątpliwie […].
2. Przedmioty wykazane pod poz. […] należały prawie na pewno [najprawdopodobniej] do […]”.
Dalej figurowała data i podpis dr. Robla oraz dwóch jego współpracowników. O ile zgłosiła się
rodzina, z oględzin zawartości koperty sporządzany był protokół.
Na polecenie AK sporządzane były dwa dodatkowe egzemplarze protokołów.
W II połowie 1943 r. powołana także została Komisja Rozpoznawcza funkcjonująca w Krakowie
(przewodniczący dr Schebesta, ponadto dr Robel i wyznaczeni przez niego współpracownicy oraz
przedstawiciel Biura Informacyjnego PCK z Krakowa). Komisja ta, po zapoznaniu się z zawartością
koperty, miała w całkowicie wyjaśnionym przypadku wypełnić Kartę Pomocniczą i wysłać ją do Biura Informacyjnego PCK w Warszawie. Za dokumenty podstawowe do identyfikacji Zarząd Główny
uznał: dowód osobisty, legitymacje urzędnicze, świadectwa urzędowe (metryka urodzenia i ślubu,
pozwolenie na broń, świadectwo szczepienia w Kozielsku, legitymacje nadania orderu, itp.), jako nie
podlegające w zasadzie odstąpieniu innej osobie, wreszcie korespondencję i wizytówki. Przypadki nasuwające wątpliwości rozpatrywane były na posiedzeniach Komisji Specjalnej (w jej skład wchodziła
Komisja Rozpoznawcza i przedstawiciel Biura Informacyjnego PCK w Warszawie). Dopiero po wydaniu orzeczenia przez tę Komisję wypełniana była Karta Pomocnicza, przekazywana do Biura Informacyjnego w Warszawie. W każdej indywidualnej sprawie spisywane było oddzielne, umotywowane
orzeczenie Komisji. Stwierdzenia Komisji wpisywane były do kartoteki głównej poległych w Katyniu
(lub księgi ewidencyjnej zaginionych w Katyniu, zob. dokumenty nr 14, 17, 18). Bezspornie ustalone
nazwiska szły wprost na sporządzaną nową listę ofiar61. Czy była ona prowadzona w Warszawie, czy
w Krakowie, i czy posiadały ją oba te ośrodki, nie jest wiadome.
Jak z tego widać, zarówno Zespół dr. Robla, jak i PCK, podchodzili do sprawy opracowania dokumentacji z Katynia z niezwykłą starannością i odpowiedzialnością.
W rezultacie tych prac nastąpiły zmiany w brzmieniu części nazwisk (głównie chodzi o pierwsze
odczyty niemieckie), czasami istotne (np. Zeslaw–Cieślar) i imion, niekiedy zaś zwłoki niezidentyfikowane otrzymały nazwiska, a często i imiona.
W porozumieniu z Zarządem Głównym PCK Zespół dr. Robla, obok oficjalnie zleconego przez
Niemców badania i odczytywania dokumentów katyńskich w celu dokładnego zidentyfikowania ofiar
i ustalenia ich ostatecznej listy, prowadził pracę nad dokumentacją w zakresie o wiele szerszym, dla
wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z losem jeńców, których zwłoki odnaleziono w Katyniu. Sporządzana więc była kartoteka wszystkich nazwisk spotykanych w notatnikach i pamiętnikach
61
Materiały na ten temat znajdują się w dokumentacji uratowanej przez J. Majchrzycką. K. Skarżyński pisze o „Komisji Opiniodawczej” i „Komisji Orzekającej”, ale ewidentnie chodzi tu o te same gremia.
Według niego – Komisja Opiniodawcza (w jej skład wchodził dr Robel jako wnioskodawca, dr Schebesta
i przedstawiciel Biura Informacyjnego PCK z Krakowa) rozpatrywała materiał sporny. Ostateczne decyzje
podejmowała Komisja Orzekająca, składająca się z członków Komisji Opiniodawczej, K. Skarżyńskiego
oraz przedstawiciela Biura Informacyjnego PCK z Warszawy (K. Skarżyński, sprawa katyńska po czerwcu
1943 roku, w: Katyń, op. cit., s. 51–52).
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oraz zawierająca notatki o wszelkich wzmiankach nt. poszczególnych jeńców i ich życia w obozie.
Dr Robel ustalił też listę oficerów przebywających w Kozielsku w marcu 1940 r. (około 5 tys.)62.
W zbiorze J. Majchrzyckiej znajduje się również fragment (do początku litery „O”) alfabetycznej listy
lekarzy zamordowanych w Katyniu.
Powolna praca Oddziału Chemicznego wywoływała niezadowolenie i wielokrotne interwencje ze
strony Niemców. Polakom zależało, aby dokumentację katyńską dokładnie przebadać i zachować ją
w całości dla narodu polskiego, obawiali się też, że po zakończeniu badań zostanie im odebrana. Tworzone były plany jej przejęcia (zob. dalej). Postanowiono również jak najdłużej zwlekać z ogłoszeniem
rezultatów prac, aby nie dawać pożywki hitlerowskiej propagandzie. „Chociaż wynik tej pracy w zupełności potwierdził słuszność tezy niemieckiej, to jednak [PCK – JA] zależało na tym, aby niezaprzeczalne dowody winy rosyjskiej, ogłoszone przez Polaków, nie znalazły się w rękach Niemców, póki
toczyła się wojna Aliantów przeciw Osi” – napisał K. Skarżyński63.
Dr Robel motywował więc przewlekanie prac wymieszaniem materiałów w niektórych kopertach
i koniecznością badań porównawczych, nie dysponowaniem dostateczną liczbą specjalistów, nawałem
innych prac, brakiem specjalnych szkieł i przyrządów.
Prace Zespołu dr. Robla nad dokumentacją katyńską trwały od 25 maja 1943 r. do 1 sierpnia 1944 r.
(daty sporządzania protokołów).
Ile w tym okresie przebadano kopert? Jest to trudne do ustalenia w sytuacji, gdy niekiedy przy
jednych zwłokach znajdywano dokumenty na różne nazwiska, czy dokumenty tej samej osoby znajdowały się w dwóch lub trzech kopertach. Według Urszuli Olech, sporządzającej indeks nazwisk do
zbioru Archiwum Robla (zob. dalej), składa się on z protokołów 285 kopert okładkowych, liczących
1146 kart. W znajdującym się w Archiwum Robla niedatowanym „Wykazie wyników badania. Spuścizna z Katynia”, wymienionych jest 266 nazwisk oficerów i przebadane numery kopert z 1846 dokumentami64.

niszczenie dokumentacji katyńskiej
przez niemców i Sowietów
4 sierpnia 1944 r. późnym wieczorem Niemcy wywieźli, skrzynie katyńskie wraz z oryginałami
protokołów z badań w kierunku zachodnim. Złożone zostały w Wydziale Anatomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. 22 stycznia 1945 r. do Wrocławia wrócił dr Beck. Zdołał przewieźć skrzynie do Radebeul pod Dreznem, gdzie przed wejściem Sowietów, zgodnie z wydanymi przez niego na taką okoliczność instrukcjami, zostały oblane benzyną i spalone65.
W tym samym czasie, co bezpowrotne wywiezienie z Krakowa skrzyń z dokumentacją z dołów
śmierci w Katyniu, 3-4 sierpnia 1944 r., podczas Powstania Warszawskiego, spłonął budynek Zarządu
Tamże, s. 51.
Tamże, s. 52.
64
U. Olech, indeks osobowy do Archiwum robla, ZK nr 8, Warszawa 1997, s. 62–63.
65
Zob. wspomniana relacja dr. Becka z 6 IX 1950 r. oraz jego przesłuchanie przed Komisją Kongresu
Amerykańskiego (Komisja Maddena), 24 IV 1952 r., (The Katyn Forest massacre…, op. cit., s. 1511–1519).
62
63
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Głównego PCK przy ul. Smolnej 17, a wraz z nim, jak napisał Skarżyński, przechowywane w tajnych
archiwach Polskiego Czerwonego Krzyża Sprawozdanie poufne i inne materiały katyńskie66.
W styczniu 1945 r. wojska sowieckie zajęły broniony przez Niemców Kraków.
17 marca 1945 r. dr Robel i jego współpracownicy (Cholewiński, Fortner i także laborant
Oddziału Chemicznego Jan Pater), zostali aresztowani przez NKWD. Zwolniono ich po kilku
tygodniach na skutek interwencji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego67. W różnych miejscach
w Krakowie przeprowadzane były rewizje w poszukiwaniu katyńskich materiałów. Dr Robel,
przesłuchiwany po uwolnieniu, 21 czerwca 1945 r., z kolei przez polskiego prokuratora (dr Roman
Martini) w tzw. śledztwie katyńskim zeznał, że duplikaty materiałów katyńskich z Warszawy oraz
własną korespondencję w tej sprawie miał krakowski PCK. W obawie przed stale nawiedzającymi
ich funkcjonariuszami gestapo zabrał on z krakowskiego biura PCK cały materiał katyński, dołączył do niego „resztki własnych materiałów, przede wszystkim kliszowych” i w sierpniu 1944 r.,
po wywiezieniu skrzyń katyńskich, dał do zabezpieczenia koledze gimnazjalnemu, Antoniemu
Hniłko. 17 marca 1945 r. [a więc w dniu aresztowania przez NKWD – JA] dowiedział się, jak zeznał
że „materiały te znajdują się w rękach władz Wojsk Radzieckich”. Antoni Hniłko, szef Oddziału V
w sztabie Komendy Okręgu AK w Krakowie, zaginął w dniu 11 marca 1945 r., po wyjściu z domu
w Krakowie. W znalezionym w 1991 r. (zob. dalej) ukrytym przez dr. Robla opracowaniu „Zarys
historii spuścizny katyńskiej”, datowanym na 16 czerwca 1945 r. (!), podaje on dokładniej, jakie
dokumenty wyniósł z krakowskiego PCK. Były to: materiały prasowe i korespondencyjne oraz
rejestracyjne Oddziału, zbiór fotografii, karty rozpoznawcze i drugie egzemplarze sprawozdań
z badań dokumentacji, znalezionej przy zwłokach w Katyniu oraz dwa pudełka klisz ze zdjęć
wykonywanych w jego pracowni. Na temat sporządzanej przez siebie kartoteki jeńców, ani też list
ekshumacyjnych, nie pisał68.
Bliżej nieznaną sprawą jest niszczenie i wywożenie w latach powojennych materiałów z oddziałów
terenowych PCK69. Czy miało to związek ze sprawą katyńską?
Do końca lat 80. XX wieku wydawało się, że nic z zasadniczej dokumentacji katyńskiej w kraju
nie ocalało. Nie były też znane, a jeżeli, to jedynie pojedynczym osobom, które ze zrozumiałych względów zachowywały milczenie, plany i próby ocalenia materiałów z Katynia czynione w latach 1943,
1944, i dalej. Coraz mniej pozostawało świadków tamtych wydarzeń.
66
K. Skarżyński, oświadczenie złożone w sądzie Polowym Polskim we wrześniu 1946 roku, w: Katyń,
op. cit., s. 67.
67
Pismo rektora UJ prof. Tadeusza Lehr-Spławińskiego i dziekana Wydziału Lekarskiego prof. J. Supniewskiego do Bieruta z 24 III 1945 r., w: A. Rybicki, Archiwum robla, op. cit., s. 96.
68
Zob. przypis 57.
69
Z. Abramek pisze, że na skutek „błędnej decyzji” Zarządu Głównego PCK oraz władz Zarządu Okręgu
w Krakowie (?) w latach 1952–1953 przekazano do przemiału znaczne ilości dokumentów z lat 1914––1946 (zob.
Powstanie i działalność Polskiego czerwonego Krzyża 1912–1951, wyd. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy, Warszawa 2001, s. 16). W artykułach prasowych z 1989 r., w związku z odkryciem w Lublinie akt PCK
(zob. dalej), czytamy, iż w latach powojennych i w początkach lat 50. z archiwów terenowych placówek PCK
w rezultacie zarządzeń centralnych przekazano do Warszawy dokumenty PCK, a wiele zniszczono na miejscu
(zob. E. Mistewicz, nieznane dokumenty lubelskiego PcK, „Za Wolność i Lud”, nr 28, 15 VII 1989, B. Kędzioch,
sensacyjne odkrycie w archiwum lubelskiego PcK, „Sztandar Młodych”, 19 IV 1989).

BAdAnie i oPrAcowYwAnie doKumenTAcji...

39

Ratowanie dokumentacji katyńskiej
Cofnijmy się do okresy lat 1943 i 1944.
Pisano wyżej o zabezpieczaniu już w 1943 r. dokumentacji katyńskiej poprzez wykonywanie potajemnie przez Zespół dr. Robla kopii protokołów badań kopert katyńskich. Wkrótce po zakończeniu
prac ekshumacyjnych w Katyniu Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża zostało przesłane do Rządu Polskiego w Londynie. W końcu 1943 r. dr Schebesta przywiózł do Warszawy odpisy
22 pamiętników oficerów z Katynia, zapewniając, jak podaje K. Skarżyński, że kilka poświadczonych
odpisów „znajduje się w różnych bezpiecznych miejscach w Krakowie”70.
Pamiętniki te przewiózł do Londynu w operacji powietrznej „Most nr 2” w nocy 29/30 maja 1944 r.
płk Roman Rudkowski71.
W 1944 r., gdy – jak pisze K. Skarżyński – „niebezpieczeństwo inwazji bolszewickiej na ziemie
polskie stało się realne”, istotną kwestią zarówno dla AK, jak i PCK stało się ocalenie dla narodu
polskiego najważniejszej dokumentacji katyńskiej – znajdujących się w Krakowie skrzyń z dokumentami i przedmiotami znalezionymi przy zamordowanych polskich oficerach. Polacy obawiali
się też, że skrzynie katyńskie wywiozą na zachód Niemcy. Władze niemieckie bały się z kolei, że
dokumentacja katyńska wpadnie w ręce Sowietów i zostanie wykorzystana przeciwko nim. Przypuszczalnie w lipcu 1944 r. dr Beck otrzymał więc pisemny rozkaz Wyższego Dowódcy SS i Policji
w GG (Hőhere SS- und Polizeiführer), SS-Obergruppenführera Wilhelma Koppego zniszczenia
skrzyń. Beck sprzeciwił się temu motywując m.in., że dokumenty te mają prawno-cywilne znaczenie również dla rodzin ofiar narodowości niemieckiej72. Nie wiadomo bliżej, co ostatecznie
spowodowało, że skrzynie „przetrwały” do 4 sierpnia, kiedy to z Krakowa zostały przez dr. Becka
wywiezione.
W tym okresie intensywne działania w celu uratowania materiałów z Katynia podejmowali Polacy.
„Dr Schebesta przygotował obite wewnątrz blachą cynkową skrzynie i istniał zamiar zawładnąć podstępem
lub siłą spuścizną katyńską w Instytucie Medycyny Sądowej i złożenia jej do nowych skrzyń, które obciążone kamieniami i hermetycznie zalutowane, miały spocząć na dnie upatrzonego stawu. Plan ten został
niestety udaremniony. Dowiedzieliśmy się już po Powstaniu Warszawskim, że panom Roblowi i Schebeście
udało się tylko wniesienie nowych skrzyń do Instytutu Medycyny Sądowej. Zaczęło się wówczas przenoK. Skarżyński, sprawa katyńska po czerwcu 1943 roku, w: Katyń, op. cit., s. 52.
J. Tucholski, mord w Katyniu. Kozielsk, ostaszków, starobielsk – lista ofiar, Warszawa 1991, s. 28.
72
Niemcy obawiali się, że dokumentacja katyńska zostanie przez Sowietów sfałszowana (było to już po
ogłoszonym w styczniu 1944 r. Komunikacie Komisji Burdenki). zob. cytowana relacja dr. Becka z 6 IX 1950 r.
oraz przesłuchanie przed Komisją Maddena 24 IV 1952 (przypis 65). Dr Beck twierdził po wojnie, iż kierował się motywem uratowania dokumentacji katyńskiej dla narodu polskiego. Twierdził również, że powziął
z dr. Roblem plan przekazania materiałów do ukrycia zaufanym Polakom, zawiadamiając jednocześnie policję
bezpieczeństwa o dokonanym ich zniszczeniu. Plan ten nie mógł jednak zostać zrealizowany ze względu na silną
woń rozchodzącą się z dokumentów. Telefonogram policji, z potwierdzonym – po interwencji Becka – rozkazem
spalenia materiałów katyńskich oraz kopię pisma Becka, wykazującego ich ważność, widział podczas rozmowy
z nim Tadeusz Wierzejski, w czasie wojny zarządzający Fabryką Wódek „Kordjan” w Krakowie. Wierzejski, jak
twierdził podczas przesłuchania (8 VIII 1945 r.) miał też uzyskać od Becka jakieś materiały katyńskie. Przepadły
one po wejściu wojsk sowieckich do Krakowa (zob. inwentarz dokumentów katyńskich…, op. cit., s. 20, 22).
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szenie zawartości ze starych do nowych skrzyń, podczas którego prawdopodobnie przez niedyskrecję jednego z pracowników fizycznych Instytutu, cały zamiar został udaremniony, Instytut zamknięty i otoczony
wzmocnioną strażą SS” – napisał w swoim materiale, opracowanym w grudniu 1945 r. „sekretarz generalny
PCK” Kazimierz Skarżyński73. Czy była to tylko niedyskrecja, czy może chodziło o donos, nie wiadomo.
Ostrzeżeni Niemcy rozkazali natychmiast przewieźć skrzynie z siedziby Oddziału Chemicznego przy ul.
Kopernika 7, do budynku Instytutu przy ul. Grzegórzeckiej 16. Pracownicy Zespołu dr. Robla mieli tam
wstęp tylko za zgodą dyrekcji Instytutu.
Akcją przejęcia materiałów katyńskich z Instytutu w czerwcu–lipcu 1944 r. miał kierować z ramienia AK ppłk Antoni Hniłko, wspomniany wyżej przyjaciel dr. Robla, który zaginął 11 marca 1945 r.
Według relacji jego brata, inż. Józefa Hniłko, przejęte zostały 4 skrzynie. Ukryto je w rozmaitych miejscach na terenie Krakowa. Po wejściu Sowietów skrzynie przepadły74. Bliższych szczegółów tej dramatycznej „operacji” zapewne już się nie dowiemy.
Jednak w jakiś sposób wyniesiono z Instytutu (nie wiemy kto, kiedy, i w jakich okolicznościach)
kilkanaście (?) kopert wydobytych z katyńskich mogił. Materiały te zostały ukryte w magazynach Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa. Sprawa wyszła w związku z aresztowaniem 26 sierpnia 1946
r. pracownika Archiwum, dr. Henryka Müncha, żołnierza AK, następnie organizacji „Nie”75. Funkcjonariusze UB wynieśli wówczas z magazynów Archiwum schowane tam dokumenty WiN oraz polecili
dyrektorowi, prof. dr. Marianowi Friedbergowi, skontrolowanie pomieszczeń i oddanie wszystkich
znalezionych materiałów WiN-owskich. Prof. Friedberg całymi dniami, głównie po pracy, przeszukiwał magazyny, gdzie odnalazł „po zapachu” schowane przez dr. Müncha dokumenty katyńskie. Przenosił je potajemnie do domu i tam w nowe koperty przepakowywała je jego żona, Maria, opisując je
tak, jak poprzednie. Materiały te następnie w porozumieniu z władzami kościelnymi, przekazał do
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Podczas rewizji przeprowadzonej w Kurii 24 listopada
1952 r. dokumentację katyńską zabrało UB (nie jest wiadome, czy już wcześniej nie znajdowały się
tam jakieś inne uratowane materiały Katyńskie). Dokumenty te przewiezione zostały do Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego76.
K. Skarżyński, sprawa katyńska po czerwcu 1943 roku, w: Katyń, op. cit., s. 53.
Zob. inwentarz dokumentów katyńskich…, op. cit., s. 18, S. Dąbrowa-Kostka, Tajemnica katyńskich
skrzyń, „Dziennik Polski”, nr 102/1991, małopolski słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1945, Kraków 1997, s. 77–78 (biogram A. Hniłko autorstwa A. Kulera). Ppłk Antoni
Hniłko, ps. „Bomba” (1885–1945?), przed wojną szef Centralnej Biblioteki Wojskowej, następnie kustosz
i zastępca dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. S. Dąbrowa-Kostka, oficer AK, badacz dziejów
krakowskiego Okręgu AK, pisze we wspomnianym artykule, iż nie wiadomo, czy w Instytucie Medycyny
Sądowej były jakieś sowieckie wtyczki, „lecz z przykrością trzeba stwierdzic, że penetrowały one nader skutecznie strukturę akowską”.
75
inwentarz dokumentów katyńskich…, op. cit., s. 23, 24. Dr filozofii Henryk Münch (1906–1968), ppor.
AK, w 1945 r. w organizacji „Nie”. We wrześniu 1947 r. skazany w procesie WiN na karę 15 lat więzienia,
złagodzoną na mocy amnestii do 10 lat. Z więzienia wyszedł w 1956 r.
76
Tamże, s. 23, 24, 25, oraz Krystyna Jelonek-Litewka, Tak ratowano akta katyńskie, „Czas Krakowski”,
nr 24, 3 V 1990. Autorka była wówczas pracownicą Archiwum Aktów Dawnych i mieszkała u pp. Friedbergów. Według niej prof. Friedberg rozmawiał na temat dokumentów katyńskich z ks. kardynałem Adamem
Sapiehą, a akta powierzono do ukrycia ks. Tadeuszowi Kurowskiemu. Autorzy inwentarza dokumentów katyńskich przypuszczają że, być może koperty katyńskie udało się zabrać w czasie przewożenia skrzyń z ul.
Kopernika na Grzegórzecką lub pakowania ich do ewakuacji, przy czym pomagali pracownicy Zespołu dr.
Robla. Prof. dr Marian Friedberg (1902–1969) był wielokrotnie wzywany na przesłuchania do UB.
73
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Zaskakującą informację na temat skrzyń katyńskich podał prof. Janusz Zawodny w swojej książce
Katyń. Otóż podczas spotkania w dniu 29 marca 1957 r. na Uniwersytecie Princeton b. premier Stanisław Mikołajczyk powiedział: „Jednej z tych dziewięciu skrzyń nie spalono w Niemczech. Amerykanie
ją mają. Wiem to z bardzo dobrego źródła”77. Dr Beck, który mógł coś wiedzieć na ten temat, zmarł
w 1992 r. Kolejna więc zagadka związana z katyńską dokumentacją pozostała nie rozwiązana.
Wróćmy do Warszawy. Nie jest pewne, czy w pożarze budynku Zarządu Głównego PCK spłonęła
cała dokumentacja katyńska, ponadto, co z niej zostało wcześniej przekazane do Londynu. Ci, którzy
wiedzieli coś na ten temat, w warunkach powojennych nie mogli tego ujawnić.
Skarżyński podał, iż Sprawozdanie poufne z prac Polskiego Czerwonego Krzyża odtworzył na podstawie zachowanego brulionu. W czerwcu 1945 r. przekazał je potajemnie charge d’affaires ambasady
brytyjskiej w Warszawie. W 1946 r., po ucieczce z Polski, przewiózł do Londynu także Wykaz kolejności
grzebanych zwłok w Katyniu. Nie jest do końca wiadome, czy także listy ekshumacyjne78.
Znając jednak troskę o zachowanie dokumentacji katyńskiej dla narodu polskiego oraz determinację członków PCK i AK (często były to te same osoby), można z dużym prawdopodobieństwem
przyjąć, że do Londynu trafiły także listy ekshumacyjne PCK.
W nieznanym czasie pracownik (pracownicy?) Zarządu Okręgowego PCK w Lublinie ukryli na
strychu budynku kopie odpisów list ekshumowanych w Katyniu, przysyłane sukcesywnie w miesiącach kwiecień–lipiec 1943 r. z Zarządu Głównego w Warszawie, ratując je w ten sposób przed wywiezieniem lub zniszczeniem. W Warszawie, uwierzytelnione odpisy list ekshumacyjnych, sporządzonych
przez Komisję Techniczną PCK w Katyniu, ukrywała je w swoim mieszkaniu Jadwiga Majchrzycka.
Jak z tego widać, w ratowaniu i ukrywaniu dokumentacji katyńskiej brało udział wielu Polaków.
Wiosną 1945 r., jak pisano wyżej, NKWD aresztowało dr. Robla i jego współpracowników.
Zarząd Główny PCK w Warszawie został z dniem 1 maja 1945 r. usuniety; okresowo pozostawiono jedynie dwie osoby. W oczach Rządu Tymczasowego PCK „obciążały” związki z AK
i lojalność wobec Rządu Londyńskiego. Skarżyński w końcowych miesiącach wojny i pierwszym
okresie powojennym ukrywał się. W czerwcu 1945 r. zostało wszczęte śledztwo, zwane potocznie
katyńskim przeciwko osobom podejrzanym o działalność w okresie okupacji niemieckiej na szkodę państwa polskiego we współpracy z władzami okupacyjnymi. Polecenie w tej sprawie wydał
minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski. 7 lipca dochodzeniem objęto także dr. WodzińJ. K. Zawodny, Katyń, Lublin–Paryż 1989, s. 272.
K. Skarżyński, sprawa katyńska po czerwcu 1943 roku, w: Katyń, op. cit., s. 50, oświadczenie złożone przed
Polskim sądem Polowym, op. cit., s. 67. A. Przewoźnik, nieznany bohater. Kazimierz skarżyński: człowiek, który
pierwszy opowiedział Polakom o Katyniu, „Tygodnik Powszechny”, 22 IX 2007. Zob. też przypis 103. Jak wspomniano wyżej, dr Wodziński opracował w 1947 r. w Londynie sprawozdanie Pięć tygodni pracy na miejscu zbrodni
z dołączonym do niego orzeczeniem sądowo-lekarskim. Jednak, jak pisze w owym sprawozdaniu: wszystkie materiały zebrane przeze mnie w Katyniu pozostały w kraju – o ile wiem w stanie nienaruszonym i w miejscu bezpiecznym.
Powstaje pytanie, czy ujawnił komuś, gdzie ta dokumentacja została ukryta, i czy były kiedyś podjęte jej poszukiwania? Z Katynia wywiózł sporządzane na miejscu notatki z wykonywanych prac, „wzorce” łusek i pocisków oraz
więzów, „kilka preparatów skóry z cechami postrzału z pobliża”, a także, w jednym przypadku, gdzie nie znalazł
rany postrzałowej, wycinki z organów wewnętrznych dla ustalenia przyczyny śmierci. „Zwoje niewywołanych
filmów”, które przekazał do Zarządu Głównego PCK, spłonęły w Powstaniu Warszawskim.
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skiego, a 10 lipca prokuratura wysłała za „podejrzanymi” Goetlem, Skiwskim i Wodzińskim listy
gończe. Przesłuchiwani byli wszyscy uczestnicy obydwóch wyjazdów do Katynia, członkowie Komisji Technicznej PCK i urzędnicy PCK, dr Robel i jego współpracownicy, a także wiele innych
osób; niektórych aresztowano. Skarżyńskiego przesłuchiwano trzykrotnie. W maju 1946 r. udało mu
się potajemnie opuścić Polskę, pozostał już do końca życia na emigracji. Dr Wodziński, jedyny polski
lekarz podczas ekshumacji w Katyniu, przez cały rok 1945 ukrywał się i w grudniu zbiegł z kraju.
Władze bezpieczeństwa czyniły usilne starania o sprowadzeniu go do Polski; m.in. przy pomocy jego
brata, tajnego współpracownika UB, Stanisława Wodzińskiego. Ukrywał się też po próbie wyniesienia
skrzyń katyńskich dr Adam Schebesta, który ujawnił się dopiero po amnestii w sierpniu 1945 r. i od
razu został przesłuchany. Dr Plappert był cały czas inwigilowany. Dlaczego, i kiedy od przygotowania
procesu, który według zamysłu władz sowieckich i polskich miał zdemaskować zbrodnie Niemców
i ich „prowokację katyńską” odstąpiono, nie jest wiadome. Niektóre z przesłuchiwanych osób zmuszono do potwierdzenia wersji sowieckiej w 1945 r., lub w okresie działalności Komisji Kongresu Amerykańskiego w sprawie masakry katyńskiej (początek lat 50.), kiedy to znowu zaczęły się aresztowania
i przesłuchiwania osób, mających coś wspólnego z pracami w Katyniu79.
Przez cały okres powojenny, do końca lat 80., we wszystkich wydawnictwach tematycznych, opublikowanych poza krajem i w tzw. drugim obiegu w Polsce, opierano się wyłącznie na liście ekshumacyjnej sporządzonej i opublikowanej przez Niemców.

Ocalała dokumentacja z ekshumacji w katyniu
W 1988 lub 1989 r. Tadeusz i Anna Lutoborscy przekazali badaczowi sprawy katyńskiej Jędrzejowi
Tucholskiemu, przechowywane odpisy 5 pamiętników oficerów zamordowanych w Katyniu80.
W kwietniu 1989 r. na strychu budynku Zarządu Wojewódzkiego PCK w Lublinie odnalezione
zostały odpisy list jeńców Kozielska ekshumowanych wiosną 1943 r. w Katyniu. Zaczęto je początkowo publikować w prasie, ale wkrótce tego zaniechano. W zasadzie w niewielkim stopniu korzystano
Zob. też A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń…, op. cit., s. 373–376. Nt. S. Wodzińskiego zob. S.M.
Jankowski, 100% zła, „Focus Historia”, nr 4/2010. W lipcu 1951 r. Plappert został zwolniony z pracy, w roku
1950 okresowo więziony był Schebesta, pracy nie mógł znaleźć Wodzinowski. Warto również dodać, ze uwięziony podstępnie w końcu marca 1945 r. razem z przywódcami Polski Podziemnej i wywieziony do Moskwy
tłumacz Józef Stemler, pracownik PCK, sądzony w procesie „szesnastu” (został uniewinniony), był bardzo
szczegółowo badany w sprawie Katynia; musiał dać charakterystykę wszystkich członków ZG PCK i wyjaśnić
przyczyny, dla których zajął się ekshumacją w Lesie Katyńskim (zob. K. Skarżyński, sprawa Katyńska po
czerwcu 1943 roku, w: Katyń, op. cit., s. 57).
80
Tadeusz Lutoborski (1926 – zginął 10 IV 2010 r. w katastrofie smoleńskiej), ekonomista, był w latach
1995–2001 przewodniczącym Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Jego ojciec zginął w Katyniu, matka w 1944 r.
w Bergen-Belsen. Nie zachowała się żadna relacja na ten temat, nie jest więc wiadome, w jaki sposób, ani
w jakim okresie pamiętniki trafiły do niego, czy też do jego żony Anny. J. Tucholski zmarł w 2012 r.
i dziś sprawa ta jest już nie do wyjaśnienia. Z odpisów 22 pamiętników, wywiezionych w 1944 r. do Londynu,
15 znalazło się w Studium Polski Podziemnej w Londynie i w 1989 r. zostało wydanych w Paryżu (Pamiętniki
znalezione w Katyniu). Publikacja ocalałych odpisów 20 pamiętników ukazała się w 1990 r. pod tym samym
tytułem (Editions Spotkania, Paris - Warszawa).
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z nich również po ich odkryciu81. W styczniu 2010 r. zostały opublikowane na stronie internetowej
Archiwum Państwowego w Lublinie ze wstępem dr. Piotra Dymmela.
W początkach kwietnia 1990 r., podczas przygotowań do przekazania części archiwaliów państwowej służbie archiwalnej, w archiwum MSW odnaleziona została około 2-kilogramowa paczka
z dokumentacją wydobytą z katyńskich mogił82. Były to materiały zarekwirowane w 1952 r. w Kurii
Metropolitalnej w Krakowie. 3 kwietnia 1990 r. zostały tam zwrócone. Składały się z 15 kopert, w których znajdowały się dokumenty i przedmioty należące do 31 zamordowanych w Katyniu oficerów
WP; 136 dokumentów papierowych, wśród nich jedyny oryginalny dzienniczek-kalendarzyk ppor. rez.
Zbigniewa Cichobłazińskiego oraz 11 przedmiotów (resztki okularów, spinki do koszuli, 4 medaliki
itp.)83. Jest to jedyna ocalała część dokumentacji wydobytej z dołów śmierci w Katyniu (prócz pojedynczych przedmiotów i dokumentów uzyskanych w czasie wojny przez rodziny zamordowanych,
lub otrzymanych czy wywiezionych jako pamiątki przez odwiedzających Katyń. Wiele z nich zresztą
zostało potem w różnych okolicznościach zniszczonych lub zaginęły).
W kwietniu 1991 r., na strychu remontowanego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, przy ul. Westerplatte 9, robotnicy znaleźli w skrytce pod stropową belką ukryte materiały katyńskie. 18 kwietnia 1991 r. trafiły one do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Jak się okazało, były to
kopie protokołów z badań przez Zespół dr. Robla kopert katyńskich oraz odpisy 22 pamiętników. Jak
ustalono, materiały Instytutu były około 1950 r. archiwizowane i opisywane w związku z przenosinami
z budynku przy ul. Kopernika 7, na ul. Westerplatte 9. O pracach tych wiedzieli tylko dr Robel i ówczesny dyrektor Instytutu, dr Jan Sehn, a także woźny Stanisław Grygiel, któremu powierzono ukrycie
dokumentacji katyńskiej na strychu nowej siedziby Instytutu (zmarł on w 1957 r.).W związku z tym
znaleziskiem, o którym 23 kwietnia poinformowała prasa, dwa dni później do Prokuratury zgłosił się
wnuk profesora gimnazjalnego Franciszka Bielaka (zmarł w 1973 r.), kolegi dr. Robla, który przekazał
ukrywany przez niego, a potem jego rodzinę, drugi komplet kopii protokołów z badań katyńskich
kopert. W odnalezionych materiałach były też – cytowane tu opracowania dr. Robla nt. historii „spuścizny” katyńskiej oraz wykaz wyników jej badania. Oba odnalezione materiały stanowią kopie tego
samego oryginału, i są opatrzone podpisami dr. Robla oraz jego współpracowników84.
81
Jedynym badaczem, który je w jakimś stopniu wykorzystał, był J. Tucholski. Nie uwzględnił ich
w wydanym w 1995 r. tomie I indeksu represjonowanych pt. rozstrzelani w Katyniu, Ośrodek „Karta”. Również
w opublikowanym w 2000 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dziele Katyń. Księga cmentarna Polskiego cmentarza wojennego, zespół ją opracowujący – jak wynika ze wstępu – oparł się na liście
niemieckiej, aczkolwiek w niektórych biogramach przywoływane są również numery z listy PCK.
82
„Rzeczpospolita” nr 30, 4 IV 1990.
83
Na ten temat zob. inwentarz dokumentów katyńskich…, op. cit., s. 29, 32. Dziwi, że przez niemal 40 lat
materiały te nie zostały przekazane do Związku Sowieckiego. Pamiętnik ppor. Cichobłazińskiego zob.
S. M. Jankowski, dzień rozpoczął się szczególnie…, op. cit., s. 59 i nast.
84
Zob. S. M. Jankowski, Ryszard Kotarba, Literaci a sprawa katyńska – 1945, Kraków 2003, s. 109,
S. M. Jankowski, dzień rozpoczął się szczególnie…, op. cit., s. 36, także m.in. Anna Wiszniewska, historia
spod stropowej belki, „Dziennik Polski”, nr 104, 8 V 1991. W tej sprawie relację składała m.in. Maria Kozłowska z d. Grygiel. Odnalezione materiały znajdują się obecnie w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof.
dra Jana Sehna w Krakowie. wykaz wyników badania zawiera listę nazwisk 166 właścicieli przebadanych
kopert, z numerami ekshumacyjnymi oraz informacjami na temat ilości dokumentów (w tym notatników),
a także nazwiska właścicieli obcych dokumentów w danej kopercie. Zastanawia, jak dokumentacja ta ocalała
w czasie uwięzienia dr. Robla w 1945 r. przez NKWD. Może była wówczas również ukryta?
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Do tej uratowanej i odnalezionej dokumentacji katyńskiej doszły uwierzytelnione odpisy list
ekshumowanych w Katyniu z Zarządu Głównego PCK, które ocalały dzięki Jadwidze Majchrzyckiej,
a następnie ks. Stefanowi Wysockiemu.

Listy ekshumacyjne pck
Jak wspomniano, listy ekshumowanych z numerami 1–112 (osób, pochowanych bez blaszek
z numerami), oraz z numerami 01–0794, sporządzili sami Niemcy. Zostały one udostępnione Komisji Technicznej PCK do przetłumaczenia i przepisania; ponieważ jednak w tym czasie trwała nadal ekshumacja,
w kwietniu 1943 r. zostały przekazane do kraju tylko dwa wstępne odpisy 176 i 63 nazwisk z tych list, bez
wymienienia znajdujących się przy zwłokach dokumentów i przedmiotów85.
W ocalałych dwóch egzemplarzach list ekshumacyjnych PCK, „lubelski” – stanowi sporządzone w
Lublinie odpisy list, przesyłanych sukcesywnie z Warszawy do pełnomocników ZG PCK w terenie (prócz
jednej oryginalnej), drugi – „warszawski”, uratowany przez J. Majchrzycką, to – uwierzytelnione oryginalnymi parafami urzędników ZG PCK (m.in. K. Skarżyńskiego i J. Majchrzyckiej) oraz na części stron
pieczątkami Biura Informacyjnego PCK – kopie list otrzymywanych z Katynia. Aby uniknąć ciągłych
powtórzeń, w dalszym tekście będą stosowane skróty: „LW” – listy z Zarządu Głównego PCK, pochodzące ze zbioru J. Majchrzyckiej i „LL” – listy przesłane z ZG PCK do Okręgu Lubelskiego PCK.
Omówione zostaną – według kolejności sporządzania podczas ekshumacji – publikowane w niniejszym wydawnictwielisty ze zbioru J. Majchrzyckiej, w porównaniu ich z listami „lubelskimi”.
Dzięki zachowanym w zbiorze lubelskim pism (nie wszystkich) przesyłających kopie list z Katynia
do pełnomocnika ZG PCK w Lublinie, można było określić, kiedy jakie listy dotarły z Katynia do
Warszawy.86

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 1–112
(nr 12799 w Biurze informacyjnym pck)
Jest zatytułowana: „Wykaz zamordowanych żołnierzy polskich na Koziej Górze pod Smoleńskiem. Wykaz zamordowanych żołnierzy polskich na Koziej Górze”. Jest to odpis, zawierający na każ85
List tych nie ma w zbiorze J. Majchrzyckiej. Pierwsza z nich, jak pisze we wstępie do internetowej publikacji (Listy katyńskie w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, http://www.lublin.ap.gov.pl)
P. Dymmel, sporządzona 19 IV 1943 r., została prawdopodobnie przesłana do Lublina razem z pismem Zarządu Głównego PCK z 20 IV 1943 r. Jest to wykaz 176 osób w układzie numerycznym, z podanymi numerami ewidencyjnymi niemieckimi (ostatni jej numer - to 200; numery osób niezidentyfikowanych zostały
pominięte), i z dalece niepełnymi danymi. Lista ta, stanowiąca prowizoryczny wypis z listy ekshumacyjnej
niemieckiej, sporządzona została przypuszczalnie w dniach 17-18 kwietnia i drogą lotniczą przesłana do Warszawy (nie mógł jej przywieźć Skarżyński, który w Katyniu był 16 kwietnia). Druga z list, zachowanych tylko
w Lublinie, przekazana do Warszawy prawdopodobnie tą samą drogą, i z Warszawy 1 maja wysłana do Lublina,
zawiera 63 nazwiska, bez numerów ekshumacyjnych, jedynie z porządkowymi. Stanowi ona fragment wykazu
niemieckiego z numerami 0401-0794. Listy te mają charakter tymczasowy, pozycje na nich figurujące zostały
uwzględnione na kolejnych listach przesyłanych z Katynia, z poprawionymi już i uzupełnionymi danymi.
86
Zob. wstęp do publikacji internetowej list lubelskich autorstwa P. Dymmela.
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dej stronie parafę osoby sprawdzającej go w Warszawie z oryginałem. Należy przypuszczać, że listę
osób o numerach ekshumacyjnych 1-112, odpisano z niemieckiej, do Zarządu Głównego przywiózł
12 maja 1943 r. Hugon Kassur, w teren bowiem została rozesłana w okresie 18 maja-5 czerwca 1943 r.
Lista „warszawska” najprawdopodobniej nie jest pierwotną listą sporządzoną w Katyniu, lecz opracowaną w Warszawie lub Krakowie, z wymienieniem znalezionych przy zwłokach dokumentów
i przedmiotów87. Miało to miejsce przypuszczalnie po otrzymaniu przez Zespół dr. Robla pierwszej
katyńskiej skrzyni, tj. po 20 maja 1943 r., i po przejrzeniu zawartości kopert, ale przed ich dokładnym badaniem, gdyż nie sprostowano jeszcze nazwisk (np. na liście – Filip Szlamin, po odczycie
w Oddziale Chemicznym – Filip Szlamiński)88. Niektóre nazwiska na liście zostały jednak poprawione; przypuszczalnie miało to miejsce w przypadkach, w których nie nastręczało to większych
trudności (np. Krzystolik, przy którym znaleziono dowód osobisty). Na LW jest jeden numer (56)
opuszczony prawdopodobnie koperta ta zaginęła podczas transportu z Białej Podlaskiej do Krakowa) natomiast na LL figuruje pod tym numerem Nezdebski Henryk, ppor. Co ciekawe, na pierwszej
prowizorycznej liście, przesłanej z Warszawy do Lublina 20 kwietnia 1943 r. (zob. przypis 85) pod
numerem 56 zapisany został Niedźwiecki Henryk ppor.; jego nazwisko podaje też prasa gadzinowa
z 20 kwietnia 1943 r.89.
Koperty z listy o numerach 1–112, wszystkie, które otrzymano, były badane w Krakowie w pierwszej kolejności, od 25 maja 1943 r. W ciągu kilku dni przejrzano 30 numerów, wracano do nich jednak ponownie
(głównie w sierpniu 1943 r.). Ustalono 5 nazwisk osób, figurujących jako nierozpoznane i 3 nieznane imiona,
poprawiono 12 nazwisk i 4 imiona, dodano dwa nowe numery (bis)90.
Lista z numerami 1–112 zachowana w Lublinie, jest zatytułowana wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej-Górze (Katyń) koło smoleńska (kwiecień 1943 r.), na końcu zaopatrzona w napis: „Za zgodność wz. Kier. Dz. I B. Inf. PCK” i ręczną parafę (JM? – Jadwiga Majchrzycka?) oraz ręczny napis „spr.”
I parafa „KSk.” (Kazimierz Skarżyński). Jest to jedyna lista tak uwierzytelniona zachowana w Lublinie i to
ona przypuszczalnie stanowi kopię listy przywiezionej z Katynia. Zapewne wszystkie listy rozsyłane przez
Zarząd Główny PCK do pełnomocników w terenie były w ten sposób sprawdzane. Na liście lubelskiej
nie zostały wpisane przy nazwiskach dokumenty i przedmioty znalezione przy zwłokach, jedynie stopnie
wojskowe i zawody (jeżeli są), miejscowości, lub nawet w niektórych przypadkach adresy. Numery osób
nierozpoznanych są puste, mimo iż przy niektórych znalezione zostały dokumenty i przedmioty. Niektóre
nazwiska zapisane zostały na LL i LW nieco inaczej (np. Szunen–Sumen, Brachacz–Brachaczek). Zbigniew
Florkiewicz na LL figuruje dwukrotnie; pod numerami 18 i 44 (na LW – nr 44). Lista z numerami 1–112
była odpisywana w Katyniu przypuszczalnie przez osobę słabo znającą język niemiecki, stąd też pod numerem 103 w rubryce, gdzie wpisywano nazwiska, figuruje „Schulterstück”, tj. naramiennik (LW – Nierozpoznany – naramiennik).
88
Spis zawartości na kopertach osób, figurujących na liście 1–112, w języku niemieckim, zapisany
w protokołach dr. Robla, różni się od opisu na LW (np. koperta nr 1 – spis niemiecki: 1 dowód, 2 karty pocztowe, 1 koperta, 1 list. Na liście warszawskiej: dowód osobisty z wyblakłą fotografią, koperta z adresem Kozielsk-Smoleński Okręg, jeniec wojenny, stempel pocztowy Warszawa 30.XI.1939 r. W protokole sporządzonym
po badaniach w Oddziale Chemicznym zostały wymienione: Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów
mechanicznych ze zniszczoną fotografią [bliższy opis]; koperta z listem w języku. rosyjskim [bliższy opis]; kartka pocztowa z datownikiem [bliższy opis]; kartka pocztowa z datownikiem [bliższy opis]).
89
Np. „Nowy Kurier Warszawski”, „Nowy Głos Lubelski”, „Gazeta Lwowska”. Chodzi tu o kpt. Henryka
Niedźwieckiego.
90
Numer 101 bis – Martin Piotr i 105 bis – Budzyn Julian Mieczysław. Nazwiska te po badaniach dalszych kopert zostały zapewne usunięte, gdyż obydwaj oficerowie mają „swoje” numery na liście głównej.
W 4 kopertach osób z pierwszej listy znaleziono dokumenty należące do oficerów spoza tej listy.
87
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Lista ekshumowanych zwłok z numerami 01–0850
(nr 12743 Biura informacyjnego pck)
Jest zatytułowana : „Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej Górze (Katyń) koło Smoleńska
w kwietniu 1943 r.” i opatrzona datą „3.V.43”. Przypuszczalnie została również przywieziona do Warszawy 12 maja przez Kassura (do Lublina przesłano ją prawdopodobnie przy piśmie z 18 maja). Nie jest
uwierzytelniona, najwyraźniej ma charakter roboczy. Listy lubelska i warszawska są identyczne, prócz
drobniejszego druku tej ostatniej; liczne poprawki naniesione ręcznie na LW, figurują już w tekście
maszynowym LL. Ta pierwsza lista, której numery zaczynają się od „0”, zawiera bardzo niepełne dane,
a wiele numerów jest pustych, w tym od 0838 do końca.
Przypomnijmy, listę od nr 01 do 0794 sporządzali sami Niemcy, od nr. 0795 była prowadzona
oddzielnie przez Niemców i oddzielnie przez Polaków.
Nazwiska z numerami 01–0850 po poprawieniu i uzupełnieniu danych figurują na następnej przesłanej z Katynia liście z numerami 01-01770. Do kwestii tej jeszcze wrócimy.

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 01–01770, z luką
w numerach 0401–0794 (nr 12799 Biura informacyjnego pck)
Listę tę przesłano z Warszawy do Lublina w okresie 18 maja - 5 czerwca 1943 r. (razem z listą
z numerami 1–112). Nazwiska z numerami 01–0850, figurujące na liście przesłanej poprzednio, zostały uzupełnione bliższymi danymi dot. personaliów i „depozytów”; informację taką podano w piśmie
przewodnim z 5 czerwca z Lublina do pełnomocników w terenie. Zaznaczono też, że w części od nr.
01665 do 01170 lista ta jest prowizoryczna, oraz zawiera lukę jeśli chodzi o pozycje 01749–01765 (fragmenty te miały być, po uzupełnieniu, nadesłane).
I tu występuje problem. Przy sporządzaniu list z numerami 1–112 oraz 01–0420 Polaków nie
było, nie prowadzili też „swojej” listy do nr 0794. Tak więc tę partię wykazów dostali od Niemców
do przetłumaczenia i odpisu. Ale dlaczego odpisana lista o numerach 01–0850 zawiera tak mało
danych i została przesłana powtórnie z uzupełnieniami, i dlaczego niepełne dane (uzupełnione
w następnej liście), występują również w numerach 01665–01770, które opracowywali już także Polacy? Nie można tego wytłumaczyć inaczej niż tym, że do kopert sięgano jeszcze raz; ale czy było to
możliwe? Czy robili to sami Niemcy, czy też byli przy tym Polacy, bo sami do kopert z pewnością
nie mieli dostępu (list nie poprawiano w kraju; nie było z czego, pierwsze koperty, z listy 1-112, zaczęto badać w Krakowie od 25 maja). Nie wspomina nic na ten temat ani w swoim szczegółowym raporcie dr Wodziński, ani w sprawozdaniu całościowym Komisja Techniczna PCK, ani też w żadnym
z opracowań K. Skarżyński. Ten ostatni w Sprawozdaniu poufnym stwierdził tylko, że listy napisane
na maszynie w języku niemieckim nie mogły być sprawdzone przez członków Komisji Technicznej
z „brudnopisem”, gdyż nie mieli już do niego dostępu. Dodajmy, że przy przeciętnej liczbie wydobywanych około stu zwłok dziennie, i pracy nad ich identyfikacją trwającej około 8 godzin, na
oględziny dokumentów i przedmiotów jednej osoby przypadało około 5 minut, przy czym szereg
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papierów trzeba było najpierw porozklejać lub ostrożnie porozdzielać. Problem późniejszych uzupełnień dotyczył tylko partii list do numerów 01770.
Listy warszawska i lubelska z numerami 01-01770 są w zasadzie identyczne (prócz różnic wynikłych zapewne podczas przepisywania listy już w Lublinie dla rozesłania jej w teren, zob. przypis), i drobniejszego druku LW (liczy ona 44 str., LL – 61, zob. zał. nr 1). Na LW brak jest strony 29
(nr 01257–01296). Lista warszawska ma u góry ręczny dopisek: „Duplikat”, oraz u dołu każdej strony
parafę osoby sprawdzającej. Kilka ręcznych poprawek figurujących na LW, zostało wprowadzonych
maszynowo na LL91.

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 0401–0794
(nr 12880 Biura informacyjnego pck)
Została przesłana z Warszawy do Lublina przy piśmie z 1 czerwca 1943 r. Od powrotu z Katynia
12 maja H. Kassura nikt już z członków Komisji Technicznej do Warszawy (czy z Warszawy do Katynia) nie wyjeżdżał, zapewne więc udało się zorganizować jej przesłanie drogą lotniczą. Również
i te listy, zachowane w Lublinie i Warszawie, są niemal identyczne. LW liczy 18 stron (1b do 18b), LL
tyleż (bez literki „b”). Na liście warszawskiej jest u góry maszynowy napis „Odpis’, na dole, jak w poprzednich listach, parafa osoby sprawdzającej92.

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 01598–02500
(nr 12880 Biura informacyjnego pck)
Przesłano ją z Warszawy do Lublina przy piśmie z 1 czerwca (razem z listą 0401–0794), i z wyjaśnieniem, że pozycje 01771–02500 są to nowe numery, natomiast pozycje 01598–01770 podane zostały ponownie.
Lista warszawska, bez tytułu, liczy 37 stron (1c-37c). U góry opatrzona jest maszynowym napisem
„Odpis”, u dołu, jak w poprzednich, parafą osoby sprawdzającej. Uwaga: na końcu strony 21c (wykaz do nr 02210) figuruje maszynowy napis: „Katyń, 14.V.1943.” z lewej strony, z prawej zaś – inicjał
„S. C.” – a więc Stefana Cupryjaka z Komisji Technicznej PCK. Na stronie 28c, po numerze 02320,
kończącym tę stronę, jest również napis: „Katyń, dn. 15 maja 1943 r.”, ale już bez inicjału. Podobnie jest
na stronie 35c, po numerze 02450 – z datą 17 maja 1943 r. i na stronie 37c, po numerze 02500: „Katyń
Według wstępu do LL, w Lublinie powstały dwie wersje listy 01–01770 odpisanej z listy warszawskiej, posiadające drobne różnice treściowe i redakcyjne. Podczas dokładnego porównania listy lubelskiej, publikowanej
na stronie internetowej z listą warszawską, odnotowano około 40 różnic; niektóre dotyczą nazwisk (np.: Kuśmirek–Kuśmierek, Slotowicz-Slotolowicz, Zwirkowski–Zwierkowski, Ganaszewski–Banaszewski), dużo mniej –
imion (np. Hubert–Herbert, ale i Edward–Karol), także przedmiotów (niektóre są opuszczone, niektóre podawane w niewłaściwej liczbie, np. wizytówka - wizytówki), pomyłek w dacie urodzenia (np. VII–VIII, 1873–1874),
w dwóch wypadkach pomylono numery (01183–01185, 01372–01373). Generalnie, na listach ekshumacyjnych w lublinie stosowane są często inne skróty (np. ppor. – podpor., leg – legitym. itp.)
92
Listy warszawska i lubelska z numerami 0401–0794 mają tylko kilka drobnych różnic, powstałych
zapewne podczas przepisywania w Lublinie; dwa dotyczą nazwisk (Pryszko–Pyszko, Borowski–Barowski).
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18.V.1943” i także z inicjałem maszynowym „S. C.”93. Od 18 maja, a więc od dnia, w którym ekshumację
zwłok doprowadzono do numeru 02500, nie było już żadnego wyjazdu z Katynia, kopia listy została
jednak wysłana w teren 1 czerwca; musiała więc być dostarczona do Warszawy drogą lotniczą, nie ma
jednak wzmianek na ten temat w sprawozdaniach Komisji Technicznej PCK.

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 02501–03900
(nr 12925 Biura informacyjnego pck)
Najprawdopodobniej została przywieziona do Warszawy przez trzech członków Komisji Technicznej (Cupryjak, Jaworowski i Mikołajczyk), którzy wyjechali z Katynia wraz z dr. Wodzińskim
3 czerwca i czekali jakiś czas w Smoleńsku na możliwość dalszego transportu. Dr Wodziński odjechał pociągiem 5 czerwca, pozostali trzej wrócili do Warszawy w dniach 7–10 czerwca. Dodajmy, że
pracowali oni przy sporządzaniu list właśnie do numeru 03900. Jest to, podobnie jak w poprzednich
wypadkach, odpis pierwotnej listy, uwierzytelniony na każdej stronie pieczątką Biura Informacyjnego
PCK i parafą osoby sprawdzającej liczy 49 stron. Opatrzona jest też, po kolejnych odcinkach, nazwą
miejscowości (Katyń) i datą sporządzenia; są to: 20 maja (po numerze ekshumacyjnym 02745), 22 maja
(po numerze 02865), 23 maja (po numerze 03080), 26 maja (po numerze 03400), 27 maja (po numerze
03505), 28 maja (po numerze 03628), 29 maja (po numerze 03721) i 1 czerwca (po numerze 03900).
Obok dat, w pięciu przypadkach figuruje inicjał „S. C.” (Stefan Cupryjak). Na stronie 14, obok parafy
widnieje ręcznie napisana data: „12 VI 43” (a więc data sprawdzenia odpisu listy w Warszawie)94.

Lista ekshumowanych zwłok z numerami 03901–04131
(nr 12945 Biura informacyjnego pck)
Została ona zapewne przywieziona do Warszawy po zakończeniu prac w Katyniu wraz z całością
list przez Jerzego Wodzinowskiego; który sporządzał w biurze GFP ostatnią ich część z numerami
03901–413195. Jest uwierzytelniona podobnie jak poprzednia i liczy 6 stron. Jej pierwsza strona w zbiorze J. Majchrzyckiej nie zachowała się (numery 03901-03948, zob. zał. nr 2).
Obie ostatnie listy nie mają tytułu, są kontynuacją poprzednich.
93
Lista lubelska zawiera także strony od 1c do 37c, ale, tak jak poprzednie (prócz listy z numerami 1–112)
bez paraf osób sprawdzających, ani też napisów „Katyń’ z datami. Znajduje się również na niej kilka błędów,
powstałych zapewne podczas przepisywania; np. Kuźniar–Kuźmiarz, 1862–1882 (rok urodzenia).
94
Na jednej z jej kopii sporządzonych w Lublinie jest data 4 VII 1943 r. P. Dymmel przypuszcza, że
trafiła do Lublina około połowy czerwca i zachowała się w dwóch wersjach zawierających z drobne różnice
treściowe i redakcyjne. LL liczy około 70 stron i w około 30 przypadkach różni się od LW. Dotyczą one, tak
jak w poprzednich, błędnie zapisywanych nazwisk (Ratejczyk - Ratajczyk). opuszczenia przedmiotów lub
wymienienia icj w niewłaściwej liczbie (list - listy). Ponadto na LL opuszczony został nr 02892a i wystąpiła
zbitka numerów 02522 i 02523.
95
W liście do rodziny pisanym 13 VI 1943 r. już z Warszawy Wodzinowski podał m.in. „Jedyną prawdą
jest to, że przywiozłem kompletny spis zamordowanych” („Odrodzenie”, nr 17/1989). Prócz kilku drobnych
różnic, na LL opuszczony został nr 04127 (Amerek Jan) oraz błędnie wpisano znaleziska pod numerami 04125
i 04126.
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Listy dodatkowe
Oprócz list podstawowych, sporządzanych w biurze GFP, przypuszczalnie do połowy (?) czerwca
1943 r. (wywiezienie skrzyń z całością dokumentacji z Katynia do Krakowa) trwały w laboratorium w
Smoleńsku prace nad badaniami słabo czytelnych dokumentów. Ustalone nazwiska, jak wspomniano
wyżej, nie były już wpisywane na listę podstawową, lecz na listy dodatkowe, pod numerami figurującymi na kopercie. Polakom listy dodatkowe udostępniano do odpisu.
W zbiorze lubelskim zachowały się dwie z tych list, w zbiorze J. Majchrzyckiej – trzy.
Pierwsza z nich, zatytułowana na pierwszej stronie „Lista dodatkowa (z chemii)”, na dwóch kolejnych zaś „Lista dodatkowa”, liczy 3 strony z numeracją uzupełnioną literą „a”. Zawiera 73 nazwiska z numerami, 10 nazwisk osób, dokumentów których nie można było przypisać do określonych zwłok (znalezione zostały w dołach śmierci luzem) oraz odczyt nazwisk, z dokumentów, znalezionych przy zwłokach
osób nierozpoznanych. Dotyczy osób z numerami ekshumacyjnymi w przedziale 0338–0280096.
Lista warszawska („odpis”) ma na każdej stronie oprócz parafy osoby sprawdzającej, także pieczątkę Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Druga lista iczy dwie strony: pierwsza – z paginacją 1a i tytułem „Nazwiska ustalone z dokumentów przez chemika” – 11 nazwisk z numerami w przedziale 03960–04044, oraz 2a z tytułem „Lista
dodatkowa – dokumenty znalezione luzem”, zawierająca dwa nazwiska oraz wymieniająca znalezioną
przy nierozpoznanym ppor. książeczkę stanu służby oficerskiej. Podobnie jak poprzednia, jest odpisem, opatrzonym parafą osoby sprawdzającej oraz pieczątką Biura Informacyjnego PCK97.
Trzecia lista, zachowana tylko w zbiorze J. Majchrzyckiej, jest najwcześniejszą; liczy trzy strony z
literami „a” i została zatytułowana „Lista dodatkowa (Uzupełnienie poprzednich [!])”, a na jej trzeciej
stronie figuruje napis „Katyń, dn. 16.V.1943 r.” Opatrzona jest także parafami osoby sprawdzającej. Na
liście przy poszczególnych nazwiskach zostały ręcznie dopisane litery „N.N.” i numery (prawdopodobnie z kartoteki Biura Informacyjnego PCK). Zawiera ona jedno nazwisko z listy 1–112 oraz 37 nazwisk z
numerami ekshumacyjnymi od 038 do 01570. Przy szeregu numerach figurują tylko przedmioty. Wymienia również nazwiska 16 osób, których dokumenty znaleziono luzem98.
Na listach ekshumacyjnych PCK znajduje sie 5 numerów pustych, jednego jest brak kilka ma literki „a”, „b”, lub „bis”.
W czerwcu lub lipcu 1943 r. Niemcy przesłali Zarządowi Głównemu PCK swoje listy ekshumacyjne, na których figurowały już nazwiska osób z list dodatkowych.
Kilka słów trzeba tu powiedzieć na temat kwestii osób żyjących, figurujących na listach ekshumacyjnych. Usilnie takie osoby chcieli znaleźć prowadzący śledztwio katyńskie (próbowano także udowodnić,
Do Lublina została przesłana przy piśmie z 1 VI 1943 r., razem z listami o numerach 0401–0794 oraz
01598–02500.
97
Druga lista dodatkowa przyszła do Lublina przed 12 VII, razem z ostatnią listą ekshumacyjną.
98
Być może lista ta powstała w wyniku przeglądu kilku wcześniejszych dodatkowych list niemieckich.
Siedem nazwisk na niej figurujących zostało uwzględnionych na listach przesłanych z Katynia w II połowie
maja 1943 r.
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że osoby z list zostały w istocie zabite przez Niemców w innym miejscu). Zeznający w tej sprawie członkowie Zarządu Głównego i urzędnicy PCK zgodnie stwierdzili, że albo takich przypadków nie było, albo
o nich słyszeli, ale do PCK nikt takiego nie zgłosił. Jednak ustalone zostały z pewnością dwa takie
wypadki (Franciszek Biernacki, którego książeczkę PKO miał przy sobie niezidentyfikowany oficer
i Remigiusz Bierzanek, do którego personaliów koledzy „dopasowali” przedmioty znalezione przy
nieznanym oficerze)99.
W lipcu 1943 r. odpisy list ekshumacyjnych PCK zostały przekazane, na ich żądanie, władzom
niemieckim. MIało to związek z przygotowywaniem publikacji niemieckich list ekshumacyjnych.
Listy ekshumacyjne PCK ocalone przez J. Majchrzycką, stanowią uwierzytelnione odpisy wykazów sporządzonych podczas ekshumacji w Katyniu przez członków Komisji Technicznej PCK, podstawę do dalszych prac nad stworzeniem pełnej listy zamordowanych w 1940 r. w katyńskim lesie oficerów WP. Prace nad taką listą prowadzone były od końca maja 1943 r. do 1 sierpnia 1944 r. w ścisłym
współdziałaniu przez Zarząd Główny PCK w Warszawie i jego Biuro Informacyjne oraz biuro PCK
i Zespół dr. Robla w Krakowie. Sporo informacji na ich temat zawierają dokumenty ze zbioru
J. Majchrzyckiej, która w nich uczestniczyła. Nie zostały one ukończone, a cała wytworzona dokumentacja, prócz ukrytej, przepadła.

niemieckie listy ekshumacyjne
Już we wrześniu (w sierpniu?) 1943 r. została opublikowana przez Niemieckie Biuro Informacyjne
na zlecenie Urzędu Spraw Zagranicznych Rzeszy dotycząca zbrodni katyńskiej, w tym niemieckie listy
ekshumacyjne (cytowany Amtliches Material zum Massenmord von Katyn -AM).
W zasadzie wszystkie dotychczasowe publikacje tematyczne, jak wspomniano wyżej, opierają się
wyłącznie na tych właśnie listach (wrócimy do tego jeszcze dalej).
Jednak i tu względy rzetelności musiały – przynajmniej częściowo – ustąpić celom propagandowym.
Dokumentacja była zresztą przygotowywana w pośpiechu i wiele problemów pozostawało nierozwiązanych, lub rozwiązywane były doraźnie. Nie zamieszczono jednak, mimo obszerności publikacji, żadnych
objaśnień, czy komentarzy. Optymalnym wyjściem byłoby opracowanie list ekshumacyjnych wspólnie
przez Polaków i Niemców, dokonane po przebadaniu katyńskich kopert. Oczywiście było to wówczas
niemożliwe. W Katyniu niemieckie listy ekshumacyjne sporządzali funkcjonariusze Tajnej Policji Polowej. Zastanawia, że przynajmniej przy tej czynności nie było przedstawiciela Niemieckiego Czerwonego
Krzyża (trzeba dodać, że – jak pisał w raporcie z 10 czerwca 1943 r. por. Voss – Niemcy założyli też kartotekę
w której ujęte zostały wszystkie nazwiska osób zidentyfikowanych, na wypadek zapytań rodzin).
Więcej na ten temat zob. A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń…, op. cit., s. 300. Na liście o numerach
1–112 figuruje por. Marian Bolenawicz, przy którym znaleziono m.in. list i kalendarzyk lekarski (jego koperta
nie została przebadana w Krakowie, przypuszczalnie zaginęła). Być może jest to płk dypl. Marian Bolesławicz, jeniec Kozielska, wywieziony do Juchnowa. Jego rzeczy mogły trafić do innego oficera np. drogą wypożyczenia części odzieży. Na LL jest on wpisany jako ppłk. Wyjaśnienia wymagają sprawy por. Stanisława
Pinińskiego oraz por. Henryka Zdanowskiego.
99
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Przeprowadzanie dokładnej analizy porównawczej list PCK i AM przekraczałoby ramy niniejszego opracowania, ograniczymy się więc do zasygnalizowania najważniejszych między nimi różnic.
Jak wspomniano, listy ekshumowanych składały się z dwóch części – pierwszej, z numerami 1–112
(zwłoki pochowane bez blaszek z numerami ekshumacyjnymi) oraz drugiej, z numerami 01–04141,
przy czym numerację od zera wprowadzili podczas ekshumacji Niemcy.
Najwidoczniej niemieccy propagandyści uznali tę podwójną numerację za wprowadzającą niepotrzebne zamieszanie, zamieścili więc w Amtliches jednolitą listę, z numerami 1–4141. Stworzyło to oczywiście problem, co zrobić z osobami figurującymi na wykazie 1–112. Nie opublikowano ich jednak jako spis
oddzielny, z objaśnieniem, co powinno się w takim wypadku zrobić, ale w ogóle pominięto, wpisując na
listę główną jedynie 9 nazwisk z tej listy (z przedziału numerów 101–113). Odbyło się to w ten sposób, że
wpisano ich w miejsce osób nierozpoznanych lub też nazwiska z niektórych numerów przesunięto, starając się w ten sposób, aby niektóre „potrzebne” numery „zwolnić” (np. nr 106 – kpt. Michał Wołosianko,
został wpisany pod numerem 106 listy głównej – dawny numer 0106, na którym poprzednio figurował
„Nierozpoznany”, numer zaś 110 – kpt. Henryk Nossowicz – pod numerem dawnym 0110; i w tym wypadku figurujące tu nazwisko ppor. Jana Witkiewicza przesunięto pod numer 117, gdzie był poprzednio
„Nierozpoznany kpt.”). Procedury tej na szczęście zaniechano, zapewne okazała się zbyt pracochłonna, jednak na liście opublikowanej w AM brak jest – poza owymi 9 osobami, pozostałych z listy 1–112,
ponadto wprowadzony został chaos w części numeracji. Być może inne nazwiska z tej listy planowano
umieścić na końcu, gdyż nie wiadomo dlaczego istnieje tam luka między numerami 4131 a 4142 (ostatni
numer na liście PCK to 4131).
Inna poważna różnica między listami PCK a AM, to brak na listach PCK nazwisk ustalonych
podczas badań w laboratorium niemieckim w Smoleńsku, prowadzonych do około połowy czerwca
1943 r. Nazwiska te wpisywane były, jak wspomniano, na listy dodatkowe i Niemcy umieścili je już
w AM. W zbiorze J. Majchrzyckiej zachowały się 3 takie listy, jednak było ich więcej. Nie wiemy, czy
wszystkie zostały udostępnione Polakom. Z tego powodu w AM figuruje około 150 nazwisk więcej
niż na listach PCK, z kolei Polacy wpisali kilkanaście nazwisk więcej niż Niemcy (pamiętajmy, że od
numeru 0795 listy polska i niemiecka były sporządzane oddzielnie).
Na obu listach nie figurują nazwiska z dokumentów znalezionych luzem.
Kolejna różnica między obu listami – to inne numery przy nazwiskach (poza wspomnianym „zamieszaniem” w partii numeracji od około 100 do około 130), np. Duszyński – AM – nr 5, PCK – nr 6; czy:
nr 118 – PCK to Nierozpoznany, AM to Grottkuz (PCK a nr 113); dotyczy to około 30 przypadków.
Następna kwestia, dotycząca już bardzo wielu przypadków, to inna pisownia nazwisk i imion. Są
to czasami różnice niezbyt duże (choć przy nazwiskach istotne), jak np. Kukełka–Kukielka, ale i Błociszewski–Lociszewski, czy Błażejewski–Wlaziejewski. Należy też zwrócić uwagę na bardzo liczne błędy
w pisowni nazwisk, imion i polskich nazw w niemieckim spisie; prócz zniekształceń wchodzi tu w grę
kwestia czcionki z polską pisownią.
Są to różnice najważniejsze. Odnotować jeszcze należy nieliczne przypadki błędnego tłumaczenia
niektórych stopni i nazw na listach PCK, odpisywanych z pierwszych list niemieckich (np. Trauschein
– świadectwo ślubu, jako świadectwo moralności, czy też Oberstleutnant – ppłk, jako por.).
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Na liście niemieckiej jest 116 numerów pustych (dotyczy to w zasadzie osób nieumundurowanych,
przy których nie było żadnych przedmiotów i dokumentów; na liście PCK w takim wypadku wpisywano „Nierozpoznany”).

Lista ekshumowanych w katyniu opracowana
w zG pck dla Mkck w Genewie
Materiały, dotyczące opracowania listy „genewskiej”, zachowały się w zbiorze J. Majchrzyckiej; są
to: projekt strony tytułowej i wstęp, oraz wytyczne do jej sporządzenia (dok. nr 11 i 16). Nosi ona tytuł
„Katyń. Lista tymczasowa ekshumowanych w okresie od 15 IV do 7 VI 1943 w Katyniu k/ Smoleńska. Opracowana przez Biuro Informacji Polskiego Czerwonego Krzyża”100. Z dokumentów Zarządu
Głównego PCK wynika, że opracowywano ją w lipcu-sierpniu 1943 r. na podstawie list ekshumacyjnych polskich i niemieckich. Ma układ alfabetyczny. W dodatkowe wykazy ujęte zostały nazwiska
i dane z dokumentów znalezionych luzem (bez numerów), nazwiska i informacje podane przez Niemców, nie figurujące na listach Komisji Technicznej PCK oraz nazwiska z depozytów, znalezionych
przy osobach nierozpoznanych. W liście „genewskiej” uwzględnione zostały także osoby z listy z numerami 1–112 oraz z list dodatkowych (zob. dok. nr 11).
W końcowym akapicie wstępu Biuro Informacyjne PCK zastrzegło sobie, że jest to obecnie lista
tymczasowa, opracowana przed otrzymaniem wyników badania dokumentów w Oddziale Chemicznym. Nie zawiera więc nazwisk odczytanych podczas badań zespołu dr. Robla.

Lista ekshumowanych opublikowana w czerwcu 1943 r.
Odnotowujemy ją tylko dlatego, że mylona jest często z listami ekshumacyjnymi PCK.
Ukazała się anonimowo w języku polskim w GG i nosi tytuł: Wykaz członków b. Armii Polskiej, zamordowanych przez bolszewików w Katyniu zidentyfikowanych do 1. czerwca 1943 r.; obejmuje około
2500 pozycji. Już w samym tytule zawiera błędy. Do 1 czerwca wydobyto (a nie zidentyfikowano;
w wykazie figurują też osoby nie rozpoznane) około 3800 zwłok. Być może autorstwo tej broszury
można przypisać Władysławowi Kaweckiemu z niemieckiej redakcji Telepress w Krakowie, który był
w Katyniu w kwietniu 1943 r. i około tygodnia w maju. Na Wykazie – obok innych źródeł (w tym
Amtliches Material) - oparł się mjr Adam Moszyński, w opublikowanej w 1949 r. w Londynie książce
pt. Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk. Zaginieni w Rosji Sowieckiej. Zawiera on
około 2500 pozycji, w układzie dowolnym, część bez numerów, inne z numerami kończącymi się na
cyfrze 2916. Figurują na nim również niektóre nazwiska z listy 1-112, publikowane w prasie gadzinowej
w kwietniu 1943 r. Wprawdzie A. Moszyński przypuszcza, że wykaz został sporządzony przez PoPodana w tytule data rozpoczęcia prac nie zgadza się ze stanem faktycznym. Komisja Techniczna PcK
przybyła do Katynia 16 Vi, a pracę rozpoczęła 17 Vi.
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laków pracujących w Katyniu przy ekshumacji, nie jest to jednak zgodne z rzeczywistością. Zarząd
Główny PCK odmówił władzom niemieckim, mimo proponowanych korzyści i stosowanych gróźb,
udziału w jakimkolwiek wydawnictwie dotyczącym zbrodni katyńskiej. Niemcy zażądali również, aby
PCK opublikował w prasie listy nazwisk osób, uznanych za pewne pod względem identyfikacji, „niepewnych” oraz nierozpoznanych, wraz ze spisem znalezionych przy nich przedmiotów. Do publikacji
takiej jednak nie doszło101.

Lista zwłok ekshumowanych w katyniu zestawiona
w 1944 r. w delegaturze pck (londyńskiego) w Genewie
Jest to również broszura, opracowana w 1944 r.i zatytułowana: Lista alfabetyczna zwłok odkopanych w masowych grobach w Katyniu102. Jak wyjaśnia we wstępie Delegatura, lista jest oparta
„na jedynym szczegółowym spisie imiennym, jaki się dotąd ukazał, mianowicie na spisie sporządzonym przez władze niemieckie.” Zawiera nazwiska osób zidentyfikowanych, z wymienieniem
w skrócie - stopni wojskowych, czasami dat urodzenia i adresów, zawodów, tytułów naukowych,
krzyży Virtuti Militari i numerów ekshumacji niemieckiej.

zakończenie
Dla otrzymania pełnej informacji o oficerach WP ekshumowanych w Katyniu, należy sięgnąć do list ekshumacyjnych niemieckiej i polskich, oraz do protokołów badań znajdujących się
w Archiwum Robla i do listy „genewskiej”.
Przy opracowywaniu tematu list ekshumacyjnych nasuwa się kilka dość istotnych pytań:
• Czy wykazy, sporządzone przez Komisję Techniczną PCK zostały przekazane do Londynu?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Sprawozdanie poufne z prac KT, Wykaz kolejności pochowanych
zwłok, odpisy 22 pamiętników katyńskich, zostały tam dostarczone i podczas okupacji (przez
kurierów) i po wojnie (K. Skarżyński)103.
• Jeżeli tak, to dlaczego nie korzystał z nich Adam Moszyński, a także agendy Rządu Londyńskiego opracowujące informacje czy wykazy ofiar Zbrodni Katyńskiej?
• Jeżeli nie, to dlaczego na ich temat panowała kompletna cisza? Że listy takie zostały sporządzone, było wiadome już chociażby ze Sprawozdania poufnego, przesłanego do Londynu
w czerwcu 1943 r. Wydana w 1948 r. w Londynie Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów zaK. Skarżyński, sprawozdanie poufne…, w: Katyń, op. cit., s. 27, 28. Zob dok. nr 6.
Zbiory prywatne A. Przewoźnika. Jak wynika z załączonego do broszury brulionu wstępu, została
opracowana przez internowanych w Szwajcarii por. Aleksandra Wasunga i ppor. Władysława Żeleńskiego.
103
W jednym ze swoich opracowań K. Skarżyński napisał: „Każde zwłoki zaopatrywano w numerowaną
etykietę, stwierdzającą miejsce (według rzędu i głębokości) w masowym grobie, a również miejsce spoczynku na nowym cmentarzu. Nawiasem mówiąc, kiedy przekazałem tę listę w roku 1946 rządowi polskiemu w
Londynie, okazało się, że z drobnymi wyjątkami zwłoki leżały w masowych grobach w tym samym porządku,
w jakim oficerowie opuszczali obóz w Kozielsku”.
101

102

mieszcza m.in. sprawozdanie polskiego lekarza dr. Wodzińskiego pt. Pięć tygodni pracy na
miejscu zbrodni, gdzie jest o nich mowa. Wymieniona publikacja zawiera natomiast tylko
1-stronicową informację pt. Prace Polskiego Czerwonego Krzyża przy ekshumacjach. Dlaczego np.
nigdzie się nie pisze (nawet Moszyński), że takie listy były i zostały po wojnie zniszczone, czy
też są niedostępne?
• I wreszcie, skoro najpełniejsza lista ekshumacyjna PCK została jesienią 1943 r. przekazana
do MKCK w Genewie, Delegatura PCK, także w Genewie, to dlaczego, opracowała w 1944 r.
listę ekshumowanych w Katyniu tylko na podstawie opublikowanej listy niemieckiej?
Mimo iż oryginalna dokumentacja z ekshumacji została wywieziona lub zniszczona, to jednak dzieki determinacji, odwadze i ofiarności wielu ludzi, dysponujemy dziś uwierzytelnionymi
odpisami list ekshumacyjnych oraz protokołów badań materiałów wydobytych z dołów śmierci
w Katyniu.

Jolanta Adamska

dokumenty

… My nie będziem tam płakać za Tobą
choćby serca w strzępy nam się darły
Będziem mówić o Tobie w obozach
Jak o żywej, nie jak o umarłej
I dopiero po miesiącach…latach
Kiedy skończy się nasza udręka
Nadciągniemy, jak ptaki do gniazda
By przed Tobą w milczeniu poklękać…

Teresa bogusławski, List z tomiku: Mogiłom i cieniom.
Poezje z teki pośmiertnej, Londyn 1946 r.
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- nr 1 B.d., Warszawa. Notatka z fragmentem uchwały Zarządu Głównego PCK z dnia 14 kwietnia 1943 r. dotyczącym wysłania do Smoleńska Komisji Technicznej oraz Kazimierza Skarżyńskiego.
Materiały
Protokół p. Goetla
Uchwała Zarz. Gł. P.C.K. z dn. 14.IV.1943 r.
„Zarząd Główny P.C.K. postanowił wysłać do Smoleńska 5 osób, a mianowicie: Komisję Techniczną
w składzie 4-ch osób, która w razie potrzeby pozostanie na miejscu oraz Sekretarza – członka Zarządu
Głównego p. Skarżyńskiego, który jednak z uwagi na to, że Polski Czerwony Krzyż wskutek zarządzeń
władz. niemieckich został pozbawiony został całej swej działalności wraz z opieką nad grobami za
wyjątkiem prac Biura Inf. upoważniony jest do działania jedynie w ramach zadań tegoż Biura Informacyjnego.
Delegacja
Skarżyńskia
a

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn. 2. Oryg., rkps.

aa – przekreślenia oryginalne. W pozostałem części materiałów źródłowych zaznaczone w identyczny sposób
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- nr 2 B.d., Warszawa. Odpis fragmentów depesz pomiędzy Zarządem Głównym PCK w Warszawie a Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem w Genewie z 20–21 kwietnia 1943 r. w sprawie żądań władz Generalnego Gubernatorstwa odnośnie skierowania do Katynia komisji śledczej.
1106 depesza do Genewy.
P. Prezes Lachert zakomunikował, że w dniu wczorajszym /19 kwietnia 1943/ otrzymał telefonicznie
żądanie ze strony p. dr. Heinricha, aby PCK. skierował do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
telegraficznie wezwanie o wydelegowanie komisji śledczej na miejsce grobów oficerów polskich w Katyniu k/Smoleńska. Zarząd Główny stojąc na stanowisku, że nie jest uprawniony do stawiania żądań
wydelegowania Komisji, postanowił wymaganiom dr. Heinricha odmówić i przesłać jedynie na ręce
prezesa Międzynarodowego Czerw. Krzyża w Genewie treść sprawozdania p. Skarżyńskiego z jego
bytności w Smoleńsku. Jako jeden z elementów mogących wyjaśnić powyższą sprawę. Depeszę powyższą wraz z notatką przytoczoną w punkcie 1104 wręczy p. Grundmannowi p. Skarżyński w dniu
dzisiejszym /20 kwietnia 1943/.
Wyciąg z depeszy do Genewy. /końcowy ustęp/
......................................................... Vu les faits relatés dans le raport ci-dessus et en invocant les aliméas d, e, h de l’article 4 du Statut de CICR /28.VIII.1930/, nous vous prions Monsieur le Président,
de bien vouloir prendre en considération toute initiative et mésure prévue par le statut de CICR. et qui
lui sont devolues par les Conventions Internationales.
21.IV.43.
PCK. właśnie dlatego, ze jest organizmem polskim o charakterze międzynarodowym, stojącym poza
polityką i polityką się nie zajmującym, ma powagę i autorytet wśród swych rodaków, czego najlepszym dowodem ofiarność społeczeństwa na PCK.
Gdyby PCK. stało się organem czyjejkolwiek polityki, a tembardziej którejkolwiek ze stron walczących autorytet PCK. w społeczeństwie polskim zostałby natychmiast podkopany.
W jakimkolwiek krytycznym momencie głos PCK. i uspokajający wpływ może odegrać poważną
rolę. Dlatego PCK. musi dbać o swoją całkowitą moralną niezależność, gdyż to jest podstawą jego
autorytetu.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn 2. Oryg., mps.
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- nr 3 Po 3 maja 1943 r., Warszawa. Odpis telegramu skierowanego 29 kwietnia 1943 r. przez Prezesa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Maxa Hubera do Zarządu Głównego PCK w Warszawie w sprawie identyfikacji ciał
dokonanych w Katyniu oraz zaangażowania się Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w badania.

Genewa.
Telegram /tłumaczenie z francuskiego/ 29/IV
Odebrano trzy 3/5 1943, godz. 11,05 z Berlina 1.
Zarząd Główny PCK. Warszawa.
Dziękujemy Panom za depeszę otrzymaną8 22 kwietnia dotyczącą identyfikacji dokonanych w Smoleńsku, na które zwróciliśmy pilną uwagę. Sprawa ta już była znana Komitetowi Międzynar. Czerw.
Krzyża z dwóch poprzednich oni wniosków; ceniąc okazane sobie zaufanie Komitet odpowiedział
w tej materii co następuje: jesteśmy skłonni do wyznaczenia ekspertów neutralnych pod warunkiem,
że wszysz wszystkie zainteresowane strony będą o to prosiły.
Konieczne jest również uzgodnienie między wszystkimi stronami a Komit. Międzynar. w sprawie granic ewentualnego pełnomocnictwa. Warunki te są zgodne z memoriałem, skierowanym przezn nas
we wrześniu 1936 1939 roku do państw wojujących, a ogłoszonym w Revue Internationale de C.R.
z tegoż miesiąca. Memoriałem tym Komitet ustalił od samego początku wojny zasady, na podstawie
których mógłby on ewentualnie uczestniczyć w badaniach. Na wypadek gdyby porozumienie między
wszystkimi stronami zainteresowanymi doszło do skutku staramy się już teraz znaleźć odpowiednie
osoby neutralne.
/–/ Max Huber
Prezes Międzynar. Komitetu
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.

8

Zapis oryginalny.
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- nr 4 B.d., Warszawa. Notatka z fragmentem pisma Zarządu Głównego PCK z 5 maja 1943 r. w sprawie posiadanych
przez władze niemieckie opisów przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach w Katyniu.
5 maja 1943, nr. 1878 do p. Heinricha. Wydz. Opieki Społ. Okr. W-wa.
.............................................................. ...................................................................................................
.............................................................. ...................................................................................................
Komisja PCK. łącznie z władzami wojskowymi na miejscu sporządza szczegółowy protokólarny odpis
opis wszystkich przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach. Opis ten będzie stanowił
ważny przyczynek do zidentyfikowania zwłok. Znajduje się on jednak dotychczas w posiadaniu władz
niemieckich. Pozwalamy sobie przy tej okazji zaznaczyć, że opis ten lub jego kopia jest dla nas niezbędna.
.............................................................. ...................................................................................................
Opis ten będzie stanowił gruntowną podstawę do ich identyfikacji.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.
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- nr 5 B.d., Warszawa. Wyciąg ze sprawozdania dr. Mariana Wodzińskiego z oględzin zwłok w Katyniu z dnia 10 maja
1943 r.
Dr. Wodziński, Kraków. Wyciąg ze sprawozdania.
Katyń, 10 maja 1943 r.
...................................................................................................................................................................
Po przebadaniu setek zwłok bezbronnych oficerów jeńców polskich w roku 1939, które zostały zagrzebane w siedmiu rozmaitej pojemności grobach, w tym dwu olbrzymich masowych grobach, w których
ilość warstw zwłok dochodziła do dwunastu, dochodzę do następujących wniosków:
1/ 98 % W 98% przypadków, pomimo rozkładu gnilnego, polegającego, dzięki piaszczysto-glinkowatemu terenowi w powierzchownych warstwach na częściowej mumifikacji zwłok, w głębszych zaś na
t. zw. przeobrażeniu tłuszczowo-woskowym można stwierdzić postrzał czaszki, którego wlot znajduje
się z reguły w okolicy potylicy u podstawy czaszki, lub też w skórze karku w sąsiedztwie podstawy
czaszki, wylot zaś na czole w szczycie czaszki lub też na twarzy, w 0,4% podwójny postrzał czaszki od
tyłu, zaś w 1,5 % postrzał szyi uszkadzający kręgosłup szyjny oraz części miękkie szyi. Postrzały te były
dawane z broni o kalibrze palnej krótkiej o kalibrze 7,63 mm.
....................................................................................................................................................................
4/ Ułożenie kilkunastu szeregów zwłok w kilku regularnych poprzecznych warstwach
4/ Ułożenie kilkunastu szeregów w kilku regularnych poprzecznych warstwach przy czym pierwsza warstwa leżała twarzą do ziemi ............................... druga zaś warstwa twarzą na nogach pierwszej
i t.d. pozwala przypuszczać, że ofiary mordu były wprowadzone za życia do grobu /!/

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.
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- nr 6 B.d., Warszawa. Fragment odpisu z protokołu nr 338 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PCK z dnia
3 czerwca 1943 r. poświęcony projektowi wydania broszury o Katyniu.

Protokół Nr. 338 posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PCK. 3.czerwca 1943 r. /projekt wydania
broszury o Katyniu/ axa
.............................................................. ...................................................................................................
PCK. jako instytucja z mocy swego statutu i konwencji międzynarodowych–apolityczna musi takową
pozostać i nie może przyjąć udziału w żadnej akcji mającej charakter propagandy
.................................................. ......................................................................... ......................................
Broszura ta nosi ważni wyraźnie piętno propagandowe.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.

aa – dopisany niebieskim atramentem na marginesie
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- nr 7 B.d., Brudnopis planu raportu dotyczącego pracy przy ekshumacjach w Katyniu.
[...]
Wstęp: protokół [...]
nia: I. źródła geneza
II. stan mogił w chwili przybycia
III. prace ekshum. w czasie pobytu w Katyniu
IV. Ich pozytyw [...]
IV V. zarządzenia władz
V. Depozyty i Cmentarz
VI. Doku relacje wspomnienia i rel. [...]
następujących ekspedycji P.C.K.
VII. Zakończenie prac ekshumacyjnych. Data zamknięcia cmentarza, ogólne wnioski.
Schemat protokołu podczas ekshuma
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
w okresie przebywającej na miejscu w czasie
do ........................... podają zeznają w sprawie
of wojskowych polskich ekshumowanych w Katyniu k/Smoleńska co
następuje
ad. p.I

1) Kiedy i przez kogo mogiły w lesie zostały odnalezione mogiły w lesie Katyńskim

podle możności dokładne dane żada co do świadków tego zdarzenia
2) Ich stan ówczesny Pochodzenie mogił [...]
dokładne położenie i ich stan w chwili [...]
oficjalne: prywatne źródła wiadomości co do tych [...]
(podać władze, instytucje, i os.nazw i ile moż [...]
adresy osób prywatnych
ad.II ... przybycia ekspedycji P.C.K.
2) Ilość i rozmiary (ilość ...
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3)
2) Stan
4)
ad.III 1.) Data Stan prac robót eksh. w chwili przybycia [dele]gacji P.C.[K.]
2) pierwsza ekshumacja w jej obecności: data o ile mo nazwiska i imiona ekshumowanych,
wygląd zewnętrzny, mundury znalezione przy zwłokach, deokumenty
3) budowa geologiczna terenu na podstawie wykopaliska
4) układ mogił zwłok w mogiłach
5) wygląd zwłok /stan zniszczenia, rany, stan zniszczenia ciał i kość ciał, mundury znalezione
przy zwłokach, dokumenty i przedmioty, ślady pochodzenia zwłok i depozytów.
6) Sposób
ad.IV czy dokonywa się pomiarów zwłok, ran
6) Sposób identyfikowania zwłok ofiar (budowa spisów, napotykane trudności.
i ustalenia
7) Rodzaj depo Dane o depozytach luźno w grobie spotykanych
8) trudności
ad. IV) 1) Zarządzenia władz z chwili odkrycia mogił w lesie katyńskim
2) - „ na czas trwania ekshumacji
3) depozyty
ad. V - 1) Położenie i wygląd stan cment. cment Po [...]
dla ofiar w Katyniu
2) Środki ułatwiające orientację w ter[enie]
3) Ewidencja cmentarna.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., rkps9.

9

Bardzo zły stan zachowania dokumentu.
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- nr 8 22 czerwca 1943 r., Warszawa. Fragment notatki dotyczącej konferencji odbytej w Krakowie w sprawie Katynia
w dniu 10 czerwca 1943 r.

22.VI.43.
Notatka z konferencji w Krakowie w sprawie Katynia
w dniu 10.VI.1943 r.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zasadnicze rezultaty konferencji ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
6/ Na podstawie stwierdzonych wyników wystawiać się będzie dwujęzykowe świadectwa zgonu według tekstu zaproponowanego przez NCK. Tekst polski, wypełnia, stymuluje i podpisuje PCK, i przez
Główny Urząd Propagandy GG. przekazuje do Smoleńska, gdzie nastąpi potwierdzenie przez właściwą placówkę Armii. – Świadectwa dla czterech starych dystryktów GG. wracają do PCK. celem przesłania rodzinom. Wszystkie inne dla NCK., który ze swej strony prześle je poszczególnym rodzinom
mieszkającym poza tymi dystryktami.
7/ Obawa PCK. co do odpowiedzialności za wystawiane świadectwa zgonu zostanie usunięta przez
rozporządzenie Rządu GG.10 upoważniające sądy GG. do spisywania sądowego aktu zgonu na podstawie w/wym. świadectwa. Przyjmując takie rozwiązanie usuwa się zastrzeżenia PCK. co do odpowiedzialności za wystawiane akty zgonu.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.

10

Na marginesie dopisany komentarz brak.
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- nr 9 II połowa 1943 r., Warszawa. Informacja Jadwigi Majchrzyckiej kierowniczki Działu I Biura Informacyjnego
Zarządu Głównego PCK w sprawie dotychczasowych ustaleń dotyczących obozu w Kozielsku i transportu oficerów
do Katynia.
[Dotych]czasowe wyniki, uzyskane na podstawie około 1/200 części materiału ka[tyńskie] go – w tym
notatników – można ująć, jak następuje.
1/ Obóz w Kozielsku podzielony był na dwie części, między którymi praktycznie nie było komunikacji, albo też była mocno utrudniona. W Klasztorze t.z. Skidzie, gromadzeni byli jeńcy pochodzący
z zaboru rosyjskiego. Ta część obozu została opróżniona w pierwszych dniach kwietnia 1940 /ostatecznie dnia 6 kwietnia/ przy czym część tylko jeńców, tam przebywających przerzucono do drugiej
części obozu kozielskiego, w której od samego początku gromadzono jeńców pochodzących z zaboru
niemieckiego.
Główny obóz w Kozielsku był niewątpliwie selekcyjny.
Świadczy o tym swoisty dobór jeńców. N.p. dnia 19.11.1939 przywieziono 2 starostów w opłakanym
stanie m.i.: 31.12.39 przeniesiono ze Skidu majorów: 29.I.40 przyjechało do Kozielska 22 oficerów
z niewoli litewskiej.
2/ Do obozu w Kozielsku wysyłano stopniowo mniejszymi lub większymi partiami jeńców z innych
obozów, m.i.: Szepetówka, Gorodok, Tiołkin, Kanówka, Pawliszczew Bor /duży obóz 18 km. od Kaługi, w którym dn. 7.10 przebywało 8100 osób, a 24.10 było już tylko 3400/ Kozielszczyzna /80 km. od
Połtawy/. Ze Starobielska przybyło do Kozielska – według dotychczasowych danych – bardzo niewiele
osób, które zostały przetransportowane w drodze represji. Zgadzałoby się to również z uzyskanymi
informacjami.
3/ Obóz w Kozielsku zorganizowany był od samego początku, jako policyjny. Świadczyły o tym również m.i. warunki materialne tamtejszych jeńców, odpowiadające obozowi koncentracyjnemu i to bynajmniej nie lekkiemu. Na podstawie dotychczasowych badań odnosi się nieodparte przekonanie, że
cel obozu w Kozielsku był z góry ściśle określony. Świadczą o tym m.i. ustawiczne przesłuchiwania
jeńców /u kombryga itd./, zbieranie od nich dokładnych danych osobistych, w szczególności pochodzenie: konsekwentne odmawiania do ostatniej chwili jakichkolwiek wyjaśnień odnośnie do ich sytuacji i dalszego losu.
4/ Najwcześniejsze z dotychczas uzyskanych danych odnoszą się do dnia 26/27 września 1939 r.,
kiedy to wprost z Wilna przywieziono transport jeńców do Kozielska. Z obozów rozmieszczonych
w obrębie właściwego ZSSR pierwszą partię przeniesiono do Kozielska – i to największą – w nocy
z dnia 3/4 listopada 1939. Od tego czasu odbywało się ustawiczne sortowanie jeńców, prócz wspomnianego wyżej podziału. Wywieziono przede wszystkim wielu cywilów, szeregowych, podoficerów i podchorążych. Policjantów ewakuowano już przed tym z innych obozów. Niezmiernie charakterystyczne
było wywiezienie w dniu 8.I.40. 100 osób cywilnych, głównie zdaje się prokuratorów i sędziów: zabrano ich samochodami, rzekomo na Sołówki, w lekkich ubraniach w czasie 32° mrozu. Rozdzielono
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również jeńców według rang. Działo się to wszystko dużo wcześniej niż rozpoczęte w dniu 3 kwietnia
1940 /w każdym razie nie później/ systematyczne wywożenie oficerów w „nieznane”. 13 lutego 1940
wywieziono 84 podoficerów i szeregowych, dnia 14.2.40 wyjechali Niemcy.
Dnia 7.4.40. wywieziono około 100 osób, w tym 3 generałów. Ostatni dotychczas spotkany termin
wywiezienia oficerów z obozu przypada na dzień 24 kwietnia 1940.
Do dnia 9.4.40.wyjechało z Kozielska /obóz główny/ 1287 osób; według pamiętnika Zięciny
/nr. ew. 02630/ miało wyjechać dnia 11.4.40. 390 osób, razem zatem do dnia 11.4. wywieziono
1677 osób. Według notatek N.N. 03186 miało wyjechać do dnia 11.4.40. osób 1634: zgodność zatem jest
bardzo dobra.
Według zapisków Zięciny miało zostać w dniu 10.4. 3200 osób zaś od 12 do 20.4. miało wyjechać
1716 osób.
Według obliczeń majora Solskiego z dnia 15.12.39 znajdowało się w obu obozach kozielskich około
5100 osób, w tym w głównym obozie około 3300, w Skidzie zaś około 1800.
Według wszystkich zgodnych zapisków traktowano wywożonych /stłoczonych w wagonach więziennych/ jako skazańców i to z całą brutalnością. Wszystkie transporty kierowane były przez
Smoleńsk do stacji Gniazdowo, skąd przewożono skazańców samochodami do Katynia. Charakterystyczne było „zdanie” butów w dniu 20 marca 1940, o czym zresztą dotychczas nie uzyskano
bliższych danych. Na miejscu w Katyniu odbierano więźniom pozostałem im jeszcze cenniejsze lub
użytkowe przedmioty.
Za zgodność:
Kier. Dz.I. Biura Inf. PCK.
[podpis nieczytelny czerwoną kredką]
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

68

- nr 10 B.d. Brudnopis pisma Biura Informacyjnego Zarządu Głównego PCK do dr. Adama Schebesty w sprawie depozytów z Katynia wysłanych do Krakowa.
W. Pan Pełnomocnik
P.C.K. w Krakowie
Dr Adam Szebesta

W odpowiedzi na pismo Nr 514/S 43 z dn. 21 maja bież. r. Biuro Inf. P.C.K. po rozpatrzeniu protokołu
załączonego do powyższego pisma prosi P. Pełnomocnika o wyjaśnienia następujących kwestii wynikłych ze sposobu załatwienia sprawy depozytów przekazanych do Krakowa z Katynia k/ Smoleńska.
Depozyty te przez st. kolej. Biała Podl. przez wysłane zostały do Krakowa w skrzyni za kry kwitem
bagażowym Nr. 164 wystawionym, przez pracowni p. Hazmro wysłane zostały do Krakowa za pośrednictwem przez p. Warowna p. Kaszuro Hugona prac. Okr. W-skiego P.C.K. i członka specjalnej Komisji P.C.K. do prac eksh. dego delegowanej przez Biuro Inf. P.C.K. do prac ekshumacyjnych grobów
żołnierzy Wojska Polskiego w Katyniu k/Smoleńska. Jak wynika z treści protokołu [...] z depozytami
z Katynia podjęta została z dworca nadana za kwitem bagażowym Nr. 164 wystawiony przez st. kolej.
Biała Podlaska podjęta została z magaz. kolej. na Dworcu Głównym w Krakowie przez miejsc. tamtejsz
Kierownika Filii B. Inf. w Krakowie p. Wachowicza Kazimierza w dn. 14 bież. mies. przy czym podejmujący przesyłkę stwierdził jedynie nieprawidłowe ustawienie skrzyni w magazynie kolejowym /położenie pionowej S i obsunięcie się zawartości skrzy skutkiem czego [na]stąpiło obsunięcie się odłączenie
się zawartości do jego skrzy[ni] w jednej jej części podczas gdy druga cz[ęść] skrzyni była pusta. Ponadto widoczne były w skrzyni uszkodzenia skrzyni /szpary i obsunięcia się gwoździa wiążącego ścianę
wiążącego ścianę o wym. 12 x 36 ze ścianą podłużną/ oraz uszkodzenia skrzyni /szpary i obsunięcie
się gwoździa Z zestawienia daty 14.V. podanej pracy w protokole z d. podjęcia skrzyni tj. 14.V. podan
podanej w protokole na dzień 14.V z datą przekazania depozytów do 14.V jako daty podjęcia skrzyni
z datą 20.V podaną w piśmie przekazania jej do Instyt. Medycyny Sąd. co według pisma P. Pełnom.
miało miejsce w dn. 20. bież. m. wynika że w ciągu sześciu dni skrzynia pozostawała w lokalu Filii B.
Inf. w Krakowie przy ul. Pierackiego 19 z uwagi na niezwykłą konieczność jak najszybszego załatwienia wszystkich spraw związanych z ekshumacją w Katyniu B. Inf. czuje się w obowiązku podkreślić
żądać wyjaśnienia, co spowodowało taką zwłokę w przekazaniu depozytów do Inst. Med. Sądowej, co z
kolei wpływa na opóźnienia w przesłaniu ich do Wwy i udostępnienia rodzinom w największym napięciu oczekującym możno możności rozpoznania dokumentów i przedmiotów znalezionych przy zwłokach pomordowanych ofiar przecho, Termin ten nabiera ponadto szczególnej mocy wobec ujawnienia braków i uszkodzeń w zawartości kopert, o czym mowa w piśmie p. Pełnomocnika, tym bardziej,
że [skrzynia] otwarta została w Insty dopiero że zostały one ujawnione dopiero po otwarciu skrzyni
w Inst. Med. Sąd. a więc w 6 dni po [...] po odebraniu jej za ja [...] z magazynu kolejowego i prze-
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trzymaniu w Filii Biura Inf. P. w Krakowie w piśmie p. Pełnomo. podano, że po porów zestawieniu
ilości kopert, których wg. karty załadowczej winno być w skrzyni 376, z istotną zawartością skrzyń
stwierdzono brak 31 kopert przy czym ujawniono sześć kopert z inną numeracją. B. Inf. z istotnym
wysł. Wskazanym było w tym wpadku Istotnym było dla B. Inf. zakomunikowanie B. Informacyjnemu numeracji numerów tych kopert Br. Ponadto jak również jak najszyb[sze] przesłanie protokółu przejęcia depozytów przez Inst. Med. Sądowej, co winno który nie został załączony do Biuro Inf.
prosi o podanie powodów Protokół ten nie który nie został które wpłynęły na niedopeł załączony
do wyżej wspomnianego pisma ma być dopiero nadesłany. Biuro Inf. prosi o wyjaśnienie powodów,
które wywo Biuro Inf. prosi o wyjaśnienia w tej sprawie podanie powodów, które na to wpłynęły oraz
wskazanie numeracji uwidocznionej na [...] Jednocześnie Biuro Inf. P.C.K. wspomn[...] jako instytucja
centralna do spraw Ch P.C.K. do spraw w zakresie ewidencji strat wojennych B. Inf. uważa za konieczne stwierdzić, że na podstawie ostatnio na podstawie spraw załatwianych ostatnio przez Kierownika
Filii Biura Inf. w Krakowie p. Kaz. Wach[o]wicza p. Kaz. Wachowicza widzi ze względu na trudności w dalszej z nim współpracy z p. z p. Wachowiczem wobec nieodpowied[niego] stanowiska jakie
p. Wachowicz zajął wobec instytucji dla siebie nadrzędnej widzi trudności co zostało ujawnione na
podstawie korespondencji kierowanej ostatnio przez niego do Biura Inf. p. Wachowicza jako Kierownika Filii B. Inf. w Krakowie do Biura Inf. w Warszawie Zarówno w granicach merytorycznego
załatwienia spraw jak i w formie, przyjętej przez p. Wachowicza Biuro Inf. stwierdza przekroczenie
kompetencji i niewłaściwe [...] postępowania. Wobec czego powyższego uważało pismo posk B. Inf.
w W-wie uważało za wskazane bądź jak pismo Filii B. Inf. w Krakowie z dn. .... N.... pozostawić bez odpowiedzi /Odpis pisma które nastę dostarczyły podstaw [...]tejszych załącza się z podkreślaniem niec
odnośnych ustępów/ Biuro Inf. P.C.K. komunikuje P. Pełnomocnikowi że wobec powyższego zgłasza
wysuwa kandydaturę p. dr. ........ Vettulaniego, na stanowisko Kierownika Filii Biura Inf. P.C.K. w fi
w Krakowie i prosi P. Pełnomocnika o przeprowadzenie w tym kierunku odpowiednich rozmów
i referowanie tej sprawy jako poufnej Kierownikowi Biura Inf. w W-wie.
V Nie należy bowiem do zakresu działalności Kierownika Filii B. Inf. udzielanie wskazówek Centrali
co do przebiegu za sposobu ch załatwiania spraw i to w tonie pouczania przed tym bardziej przed
czasem otrzymania zasadniczych wyjaśnień, i jakie mogły być udzielone przez Centralę dopiero po
nadesłaniu i przepracowaniu i nadesłaniu ich dodatkowych materiałów w sprawie z Katynia. Odpis
pism, które dostarczyły podstawy do zajęcia obecnego stanowiska B. Inf. w W-wie w stosunku do Kierownika Filii B. Inf. w Krakowie załącza się z podkreśleniem odnośnych ustępów.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., rkps11.

11

Dokument w złym stanie spisany niebieskim atramentem.
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- nr 11 II połowa 1943 r. Wytyczne do opracowywania listy dla Comité International de la Croix-Rouge (Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża).

Wytyczne przy opracowywaniu listy dla C.I.C.R.
I. Komasacja.
[...]3.VIII12
a/ Rozpoznani
1. Za podstawę obrano karty rejestracyjne, wypisane z list „Katyńskich”.
2. Jeżeli było kilka redakcyj danego nazwiska – dawano odsyłacze i redakcję najpóźniej
podaną w dodatkowej liście uznawano za zasadniczą.
3. Jeżeli dane dotyczące jednej i tej samej osoby figurowały na kilku kartkach rejestracyjnych – wypisywano je na żółtej karteczce, którą przypinano do karty zasadniczej.
4. Karty rejestracyjne, które określano jako nadające się do wypisywania – oznaczano
kółeczkiem. przy nazwisku
b/ Nierozpoznani
1. Za podstawę pracy obrano listy „Katyńskie” do o nie kartki i kartoteki, a wykazy nadsyłane z Katynia
Pozycje: od 1
do
112
z L.
11799
01
„
0400
„ „
11799
0401
„
0794
„ „
12880
0795
„
01597
„ „
11799
01598
„
02500
„ „
12880
02501
„
03900
„ „
12925
03901
„
04131
„ „
12945
2. Do każdej strony z której miały być wypisywane NN wyjmowano odpowiednie karty
rejestracyjne i sprawdzano czy figuruje na nich więcej danych niż na danej liście. gdyż
wielu niektórzy N.N. powtarzały się w różnych wykazach i uzupełnie[...]13
3. Jeżeli na kartach rejestracyjnych figurowały dane nieobjęte przez listę, z której dany
NN miał być wypisany, przypinano do odnośnej strony białą karteczkę ze spisanymi
dodatkowymi danymi.
4. Porównano listy nadesłane z „Chemii” z NN-ami posiadającymi te same Nr. ewid.
5. Dopisano odpowiednie odsyłacze.
6. Karty rej. z NN-ami zidentyfikowanymi oznaczano kreską.
12
13

Data umieszczona z boku dokumentu czerwoną kredką.
Końcówka nieczytelna z uwagi na zniszczenie dokumentu.
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2 II

7. Zaznaczono na białych karteczkach przypiętych do list [...] których NN-y miały być
wypisywane jakie pozycje należy opuścić, ponieważ NN te zostały już rozpoznane.
8. Wypisano odsyłacze na wszystkie nazwiska figurujące w depozytach.
c/ Luzem.
1. Nazwiska podane bez Nr ewid. porównano:
a/. z kartami rejestracyjnymi
b/. z odsyłaczami dla NN-ów.
2. W wypadku kiedy dane personalne zgadzały się – połączono karty bez Nr. ewid.
z odpowiedniemi kartami posiadającymi Nr ewid.
3. Pozostałe karty rejestracyjne ułożono alfabetycznie do wykazu dodatkowego luzem
d/ Nazwiska figurujące tylko na niemieckich listach skomasowano
jw.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej. Oryg., mps.
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- nr 12 B.d., Sierpień–wrzesień 1943 r. Projekt wstępu dotyczącego listy alfabetycznej ekshumowanych w Katyniu autorstwa
Jadwigi Majchrzyckiej.

Wstęp.
Lista alfabetyczna ekshumowanych w Katyniu k/Smoleńska została opracowana na podstawie
wykazów sporządzanych na miejscu w Katyniu.
Jak wynika ze sprawozdania, obejmującego całokształt prac ekshumacyjnych, cześć tych wykazów została sporządzona przez Niemców, którzy rozpoczęli ekshumację grobów katyńskich przed
przybyciem przedstawicieli PCK; dotyczy to mianowicie figurujących na wykazie z numeracją bez 0
tj. od 1 – 112 i na wykazie od 01 – 0420. Następne wykazy aż do końca prac ekshumacyjnych sporządzała Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża. – 0 przed numeracją oznacza, że zwłoki
zostały opatrzone blaszką z numerem, który wypisano również na kopercie z depozytem znalezionym
przy tych zwłokach i ten sam numer został uwidoczniony na planie cmentarza w Katyniu, na grobie,
w którym dane zwłoki spoczęły.
Przeglądającemu listę narzucają się od razu dwie uwagi: częstotliwość odsyłaczy i bardzo znaczna
liczba nierozpoznanych. I jedno i drugie wynika z trudności, jakie nastręczały się przy sporządzaniu wykazów ekshumowanych. Nie można zapominać, że zwłoki, jak ustalono na podstawie notatek znalezionych przy nich i informacji miejscowej ludności, przeleżały w ziemi od marca względnie kwietnia 1940 r.
– Nazwiska ofiar ustalano na podstawie znalezionych przy nich dokumentów, a więc dowodów osobistych, legitymacji służbowych, zaświadczeń urzędowych, wreszcie korespondencji i wizytówek. Od
stopnia możności odcyfrowania tych dokumentów zależało mniej lub więcej dokładne ustalenie nazwiska i imienia ekshumowanego. Niektóre dokumenty poddawano kilkakrotnemu badaniu, stąd zmiany
w brzmieniu nazwiska podawane na listach dodatkowych, nadsyłanych przez Komisję PCK. Niejednokrotnie zwłoki, zgłoszone pierwotnie jako nierozpoznane, otrzymywały, po odcyfrowaniu dokumentu,
złożonego do koperty z tym samym Nr. ewidencyjnym – nazwisko, często i imię. Czasami nazwisko
figurujące przy danym Nr. ewid., po pewnym czasie otrzymywało nie tylko odmienną redakcję, ale zupełnie nowe, niejako towarzyszące nazwisko: miało to miejsce w tych wypadkach, gdy przy zwłokach
znaleziono dwa dokumenty, jeden odcyfrowano od razu, drugi oddano do t.zw. chemii.
Po kilku dniach z dokumentu tego ujawniło się nowe nazwisko, ponieważ jednak na kopercie
z depozytem był jeden Nr. ewid. zachodził wypadek dwu nazwisk na jeden Nr. ewid. Dawano w tych
wypadkach oba nazwiska przy tym samym Nr. ewid. i odsyłacz. Odsyłacze dawano i wówczas, kiedy
w Kartotece Biura Informacyjnego PCK. znalazło się zgłoszone swego czasu poszukiwanie danej osoby, które dało się przez porównanie danych personalnych i adresu rodziny uzgodnić z figurującym
o podobnym brzmieniu nazwiskiem na wykazie ekshumowanych w Katyniu. – Obok wypadków – dwa
nazwiska na jeden Nr. ewid., zdarzają się wypadki odwrotne: jedno nazwisko z tymi samymi danymi
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personalnymi figuruje przy dwu różnych Nr. ewid., a za tym figuruje dwa razy. Tego rodzaju wypadki
zachodziły, gdy cześć dokumentów wydobyto z kieszeni munduru na zwłokach, resztę odnaleziono
w grobie poza zwłokami.
Podczas przepracowywania całości materiału ekshumacyjnego na listach, nadesłanych przez władze niemieckie, które stanowiły duplikaty list polskich, ujawniono kilka nowych nazwisk przy Nr.
ewid. zajętych w listach Komisji PCK. na inne nazwiska. Ponadto w wykazach Komisji PCK. figurowały nazwiska i dane opatrzone uwagą: „znalezione luzem”, a więc nie przy zwłokach. Dla wyodrębnienia tego dodatkowego niejako materiału ewidencyjnego z Katynia, zarówno nazwiska figurujące
tylko w wykazach opracowanych przez Niemców, jak i te, które ustalono na postawie dokumentów
znalezionych luzem w grobach, zostały ujęte w dwa dodatkowe wykazy. Trzeci dodatkowy wykaz stanowią nazwiska, figurujące w depozytach, znalezionych przy nierozpoznanych – przeważnie z korespondencji, biletów wizytowych, luźnych kartek i.t.p.
Do listy załączono wykaz skrótów, jakie użyte zostały przez Biuro Informacyjne PCK. przy jej
opracowywaniu. –
Biuro Informacyjne PCK. zastrzega, że lista powyższa, jako opracowana jedynie na podstawie
wykazów sporządzonych na miejscu w Katyniu przed otrzymaniem wyników badania dokumentów
w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, ma charakter tymczasowej listy. Wobec czego Biuro Inf.
zastrzega sobie prawo korekty i nadsyłanie sprostowań w miarę otrzymywania z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie protokolarnych wyników prac nad spuścizną w Katyniu.
J Majchrzycka14

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej sygn 2. Oryg., mps.

14

Ostatni fragment dopisany w rękopisie na odwrocie dokumentu.
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- nr 13 II połowa 1943 r. Projekt strony tytułowej listy tymczasowej ekshumowanych w Katyniu dla MKCK w Genewie.
Karta tytułowa
„KATYŃ

„

Lista tymczasowa
ekshumowanych w okresie od 15.IV. – 7.VI.1943 r.
w Katyniu k/Smoleńska

opracowana
przez
Biuro Informacyjne
Polskiego Czerwonego Krzyża
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 14 II połowa 1943 r., Warszawa. Notatki Jadwigi Majchrzyckiej dotyczące sporządzania wykazów i list.

Katyń – uwagi i spostrzeżenia
Nazwiska i NN. – właściwie wszyscy nierozpoznani – trudno mówić o identyfikowaniu, gdy dysponuje się tylko z jednej strony kośćcem w mundurze z drugiej strony dokumentami i przedmiotami
znalezionymi przy nim. Dokumenty i fot. nawet nie ułatwiają wobec stanu zwłok rozpoznania i utożsamienia. Właściwsze byłoby uznać wszystkich za nierozpoznanych, przy których znaleziono dowody
na nazwiska takie czy inne.
Znaczny % – N.N.
Nazwiska bez podania
Jeszcze dziwniej wyglądają nazwiska podo przy których nie podano w depozycie niczego, stanowiącego podstawę do umieszczenia nazwiska na liście –
przykłady: poz.: .............
To samo z przydziałem wojsk. lub zawodem cyw.
np. inż. ..............
Inform. o ży.
Różne ur. w listach sporz. przez Niemców i Kom. P.C.K.
Nazwiska na l. 12880 (z 8.V.43 r.) bez nr ewid.
Inform. o żyjących poz. 021 28
Obozy poza Kozielskiem – Putiwelsk poz. ...........
Wypadki kiedy .... rodz. inny obóz ..............
lub wiad. wcześn. o śm. ..... np. Bylina poz. ....
Podwójnie zgłoszone nazw. z różnymi depoz. .... np. Biskupski i inni poz. .................
Porównanie z dawn. Inf. w kartot. B. Inf. –
1) pisał skądś inąd po term. wskaz. co do śmi. w Katyniu poz. ...............
2) przybywał gdzie indziej np. odtransp. do niew. niem. przykłady .............
3) inform. od rodzin, że nie był Kozielsku przykłady (K. poszukiw.)
4) Umarł gdzie indziej poz. 0997 – Rożnowski Bylina- ....
Materiały –
I. Sprawozdania: p. sekr. Gen.
pp. Rojkiewicza i Kołodz.
p. Kossura (rękopis)
p. Wodzinowski i Cupryjak
II. Korespondencja z wł. niem. i plac. P.C.K. i prywatn.
III. Listy strat
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IV. duża kartoteka i kartot[oteka] Katynia
V. plan cmentarza
VI. depozyty
VII. ustawy PCK i MCK w spr. ewid. strat i grobown. woj.
VIII. prasa w pol. i innych język[ach]

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., rkps.
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- nr 15 B.d., Brudnopis pisma Jadwigi Majchrzyckiej do Dyrektora PCK w sprawie sporządzania protokołów ekshumacyjnych.
Do Dyrektora Polskiego
Polskiego Czerwonego Krzyża
Czuję się w obowiązku zawiadomić Pana, że w związku z .... mi zarządzeniem p. Bortn. dla dz. I
brzmiało jak następuje:
Dz. I. obowiązany jest w przeprowadzanych... uzyskać bądź oficjalne protokoły ekshumacyjne
(i to przede wszystkim) z Kom. lub z Zakładu [Med. dopisano wobec uszkodzonego arkusza]
W razie niemożności otrzymania żądać koniecznie od placówki PCK lub [...] władz, kt. ekshumację
przeprowadzały oprócz ..../ pol., zm. zran. i zm./ również sprawozdanie w formie protokółu dotyczącego przebiegu prac ekshumacyjnych i stanu zwłok, znalezionych przedmiotów i cmentarz, na którym zwłoki złożono [określenia] itp. Protokóły tego typu w Arch. Strat są np. protokoły p. Ekerta
ekshumowanego w Łomiankach, p. Kunkel z eksh. w ... [miejsce uszkodzone] itp. Powołując się na to
zarządzenie wobec powrotu pierwszej ekspedycji PCK do Katynia o czym zostałam wczoraj powiadomiona. Proszę P. Dyrektora o łaskawe wyrażenie swej zgody przez zaaprobowanie załączonego przy
niniejszym schematu na spisanie takiego protokółu z p.p. Rojkiewiczem i Kołodziejskim.
(ewent. z jednym z nich, jeżeli drugi był tylko osobą towarzyszącą ). Następne protokoły z okresu działalności ... [dalsze zdanie nieczytelne] mi tych danych. Oczekuję łaskawej odpoeidzi opinii i dalszych
zarządzeń P. Dyrektora.
W zał. schemat protokołu
[parafa Jadwigi Majchrzyckiej]
dopis po wojnie, pełne
imię i nazwisko osoby sporządzającej
Pismo do Dyrektora
PCK – patrz brulion

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., rkps15.

15

Oryginał mocno nieczytelny. Tekst odczytany i przepisany przypuszczalnie w latach 60-tych.
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- nr 16 II poł. 1943 r., Warszawa. Powołanie Komisji Rozpoznawczej do depozytów – Komisji Rozpoznawczej i Komisji Specjalnej do opracowania depozytów pochodzących z ekshumacji w Katyniu.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad uwagami i propozycjami pana dr. Szebesty ustalono co następuje.
1. Dla opracowania materiału zawartego w depozytach pochodzących z ekshumacyj przeprowadzonych w Katyniu, powołuje się Komisję Rozpoznawczą w składzie niżej podanym, której zadaniem
będzie – po przepracowaniu zawartości każdej koperty – wydanie orzeczenia według Załączonego
wzoru. /Karta Pomocnicza/.
2. W skład Komisji Rozpoznawczej, funkcjonującej w Krakowie wchodzą: działający za zgodą Zarz. Gł.
P.C.K. członk. B. Inf. P.C.K.
Przewodniczący – Pełnomocnik PCK na Okręg Krakowski
Członkowie – a/Kier. Instytutu Medycyny Sądowej/ oddział Chemii/
w Krakowie doc. dr. Jan Z. Robel i wyznaczeni przez niego pracownicy tego Zakładu Medycyny Sądowej.
b/ wyznaczeni przez Pełnomocnika PCK na Okr. Krakowski pracownicy Filji Biura Informacyjnego w Krakowie.
c/ w miarę potrzeby inne osoby, powoływane przez Przewodniczącego w charakterze rzeczoznawców.
3. Komisja Rozpoznawcza po wypełnieniu Kart Pomocniczych, dotyczących całkowicie wyjaśnionych
przypadków, wysyła te karty – w miarę postępu prac – do Biura Informacyjnego w Warszawie.
4. Natomiast przypadki, nasuwające wątpliwości, będą rozpatrywane przez Komisję Specjalną. Dopiero po wydaniu orzeczenia przez tę Komisję będą odnośne Karty Pomocnicze wysyłane do Biura
Informacyjnego.
5. W skład Komisji Specjalnej wchodzić będą: Komisja Rozpoznawcza działająca stale na terenie Krakowa i przedstawiciele Biura Informacyjnego w Warszawie. Terminy zwoływania tej Komisji ustalane będą
po zawiadomieniu B. Inf. przez Pełnomocnika PCK na Okr. Krakowski, że została zebrana dostateczna
ilość materiału dla prac Komisji Specjalnej. Zawiadamiając o potrzebie przyjazdu do Krakowa przedstawicieli B. Inf., Komisja Rozpoznawcza podaje do wiadomości Biura Informacyjnego: nazwiska, numery
ewidencyjne i inne dane dotyczące przypadków, które wymagają rozpatrzenia przez Komisję Specjalną.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 17 28 sierpnia 1943 r., Warszawa. Fragment protokołu z posiedzenia dotyczący zwiększenia pomocy do prowadzonych prac identyfikacyjnych.

Protokół
z dnia 28.VIII.1943.

-2-

6. Celem zgromadzenia materiałów do dalszych prac identyfikacyjnych Biuro Informacyjne zażąda
od wszystkich filii PCK przesłania do Biura Inf. w Warszawie posiadanych materiałów w całości, dotyczących jeńców z Kozielska i ich rodzin jak również wszelkich materiałów dotyczących poległych
w Katyniu.
7. Celem przyśpieszenia prac Komisji Rozpoznawczej Zarząd Główny PCK upoważnia Pełnomocnika
na Okręg Krakowski do zwiększenia personelu, ilości maszyn i t.p. z tym, że Okręg Krakowski żądać
będzie każdorazowo na te cele potrzebnych kwot.

Otrzymują:

Zarząd Główny PCK w Warszawie
Pełnomocnik Zarządu Głównego PCK na Okręg Krakowski
Biuro Informacyjne PCK w Warszawie

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 18 B.d., Wzór karty pomocniczej do identyfikowania poległych w Katyniu opracowanej przez PCK.

Wzór Nr. 1

KARTA POMOCNICZA DO GŁÓWNEJ KSIĘGI EWIDENCYJNEJ ZAGINIONYCH identyfikowania poległych W KATYNIU NR. 028

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPINJA I WNIOSKI INSTYTUTU MEDYCYNY SĄDOWEJ W KRAKOWIE Z DN.: 12.7.1943.
Wymienione wyżej dokumenty wskazują niewątpliwie na właściciela, niewymienionego na liście
P.C.K.: Kpt. art. st.sp. H u t e k Józef z Poznania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. INFORMACJE I WYJAŚNIENIA UZYSKANE OD RODZINY ZAGINIONEGO:
Według oświadczenia p. Hutek Alfonsa, zamieszkałego w Żarnowie, pow. Miechów, brat jego kpt.
emer. H u t e k Józef, urodzony dnia 26. lutego 1882 r., w Kłosowie /Wielkopolska/, syn Michała
i Marii z domu Olech, żonaty z Marią z Hofmanów, ojciec Alfonsa, ur. w r. 1913. w Poznaniu i Heleny,
ur. w r. 1920. w Poznaniu został powołany w r. 1939, w czasie mobilizacji do służby czynnej. Adres
przedwojenny: Poznań, ul. Niegolewskich Nr. 5 m. 9. Dnia 28.XI.1939. p. Hutek Alfons otrzymał od
kpt. H u t k a Józefa list pisany z obozu jeńców w Kozielsku /na podstawie form. szczegółowych/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ PLACOWKI Biuro Inf. P.C.K.:
Biuro Informacyjne P.C.K. Warszawa: Informacja z dn. 15. grudnia 1939. r., info[r]mator Suder Stanisław, jeniec wojenny, zwolniony z obozu jeńców polskich w Szepietówce podał, że do dnia jego
zwolnienia z tego obozu t.j. 12.XI.1939. w Szepietówce przebywał między innymi jego przełożony
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H u t e k Józef. Korespondencja z dnia 2. lutego 1940. r. H u t e k Józef z obozu jeńców w Kozielsku, zwrócił się z prośbą o powiadomienie jego rodziny zamieszkałej w Żarnowie, pow. Miechów
o miejscu jego pobytu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. WYCIĄG Z ZAPODAŃ PRASY: Goniec Krakowski Nr. 85 z dn. 23.IV.1943 r.
H u t e k Józef, kapitan, przy zwłokach znaleziono zezwolenie na noszenie broni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. DECYZJA Orzeczenie KOMISJI ROZPOZNAWCZEJ:
Po zapoznaniu się z całością przedłożonego materjału, wymienionego w niniejszej karcie pomocniczej pod Nr. 1,2,3,4,5,6 i 7, a w szczególności z wynikami badań dokumentów i przedmiotów znalezionych przy zwłokach oznaczonych Nr. 028, przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Sądowej
w Krakowie, Komisja Rozpoznawcza stwierdza, że według wszelkiego prawdopodobieństwa zwłoki
oznaczone Nr. 028 stanowią szczątki: kapitana w stanie spoczynku H u t k a Józefa, urodzonego
dnia 26. lutego 1882 r. w Kłosowie /Wlkp./, syna Michała i Marianny z domu Olech, ożenionego
z Marią z Hoffmanów, ojca 2-ga dzieci: Alfonsa, urodzonego w r. 1913. i Heleny, urodzonej w r. 1920.
w Poznaniu, co potwierdzając podpisami Komisja Rozpoznawcza poleca wpisać swoje stwierdzenie
do Głównej Księgi Ewidencyjnej zaginionych, na stronie Nr.: 028.–

......................, dnia ........................... 194.... r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 19 B.d. Wzór karty do kartoteki głównej poległych w Katyniu.
W z ó r Nr.2.
KARTA do kartoteki GŁÓWNEJ poległych KSIĘGI EWIDENCYJNEJ ZAGINIONYCH W KATYNIU.
STRONA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
1. NAZWISKO I IMIĘ:
H u t e k Józef
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA: 26.II.1882. r. w Kłosowie.
3. IMIONA RODZICÓW: Michał i Marianna z domu Olech.
4. WYZNANIE:
5. STOPIEŃ: kapitan w st. spocz.
6. ZAWÓD CYWILNY: -7. STAN: żonaty
8. IMIĘ I NAZWISKO PANIEŃSKIE ŻONY: Maria z Hoffmanów
9. IMIONA DZIECI I DATY URODZENIA: Alfons, ur. w 1913.r., Helena, ur. w 1920.r.
10. OSTATNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED DN. 1.IX.1939.r.: Poznań, ul. Niegolewskich
Nr.5.m.9.
USTALONE DECYZJĄ KOMISJI ROZPOZNAWCZEJ Z DNIA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. WYCIĄG Z LISTY KOMISJI TECHNICZNEJ P.C.K.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.WYCIĄG Z DANYCH UZYSKANYCH Z INSTYTUTU MEDYCYNY SĄDOWEJ W KRAKOWIE Z DNIA 12.VII.1943:
Koperta oznaczona Nrem: 028, zawierała pozwolenie na broń,
a/ pozwolenie na broń dla oficerów zawodowych: karta z numerem paginatora „186” odcinek 1.,
pozwolenie na dwie sztuki broni wydane przez Komendę Re..../jonową?/ Poznań miasto dla: kapitana
artyl. st. spocz. H u t e k Józef, z datą Poznań dnia 24.II.1939 r.

83

doKumenTY

b/ złoty łańcuszek do zegarka ze złotym brelokiem w kształcie kartki z wygiętym brzegiem
z wyrytym napisem: „W dniu 25 lecia pracy wojskowej Kapitanowi H u t k o w i Współpracownicy
W.Z.A.Nr.2 Oficerowie i Urzędnicy 22.X.1927.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. PUBLIKACJE W PRASIE: Goniec Krakowski Nr.85 z dn. 23.IV.1943 r. „H u t e k Józef, kapitan,
przy zwłokach znaleziono zezwolenie na noszenie broni”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wpisu dokonał:
Sprawozdania dokonał:

NOTATKI POMOCNICZE:
1/. Karta pomocnicza do Główn. Księgi Ewidenc. złożona .........................................................
2/. Zainteresowanych zawiadomiono /kogo i jaki adres/ ............................................................
............................................................................................................................................................
3/. Sprostowanie w prasie umieszczono ........................................................................................
4/. Wydano zaświadczenie w dniu...................... komu ................................................................
......................................... adres ........................................................................................................
5/. Znalezione przedmioty t.j. .......................................................................................................
....................................................... wydano za kwitem z dn. ....................komu ..........................
................................................................. adres .................................................................................
....................kwit złożono do akt w dniu ..........................................................

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 20 B.d. Brudnopis uwag do wzoru karty pomocniczej nr 1 do identyfikowania poległych w Katyniu.
Uwagi do wzoru Nr. 1
1) Karta pomocnicza do kartoteki poległych w Katyniu
2) Wyciąg z listy sporządzonej przez Komisję Techniczną Biura Informacyjnego P.C.K.
3) Wyciąg z publikacji w prasie lub wprost wyciąg z pracy „Zapodanie” jest prowincjonalizmem galicyjskim, kt.
nie uzyskało obywatelstwa w języku polskim
4) Komisja specjalna ad hoc – czy nie możnaby pominąć zawrotu ad hoc gdyż samo określenie ad Komisja Specjalna zawiera w sobie pojęcie czegoś ad hoc (zwrot nie nadający się do terminologii w poważniejszych sprawach)
W poprzednim wzorze Nr. 1. p. 8 orzeczenie Komisji Rozpoznawczej ustęp: „Komisja rozpoznawcza stwierdza, że
według wszelkiego prawdopodobieństwa zwłoki oznaczone Nr. 028 stanowią szczątki kapitana itd. – uważam
za zbyt czy to nie [...] dalekie posunięcie w depoz. było zezwol. O identyfikację oparta tu w ścisłym tego słowa znaczeniu w warunkach katyńskich Trudno mówić, a pr w ogóle mówić nie można, a w najdalej posuniętych możliwościach można to robić w wypadku znalezienia dowodu osob. lub legit. wojsk. z danymi person. tymczasem
w omaw. poz. 028 fig. w depozycie: pozwolenie na broń i złoty łańcuszek do zegarka z brelokiem, bez danyc – obydwa przedm. bez danych personalnych, kt. wzięto z inform. poszukiwania z inf. od rodziny. Na metoda precy
Analizując wypełnioną kartę pomocniczą przyszł. a przede wszystkim ten ostatni punkt przychodzę do wniosku,
że metody pracy tej Komisji Rozpozn. są zasa tak b. odbiegają od dotychczasowego podejścia do spraw identyfikowania i stwierdzania zgonów, a co za tym idzie wydawania odnośnych zaświadczeń, że kartoteka poległych
w Katyniu zasadniczo różnić się będzie w zasadniczych kwestiach od założeniach od całości kartoteki personalnej
strat wojennych Biura Inf. P.C.K.
Co Szkoda Dopuszczenia Czy nie dałoby się w składzie Komisji Rozpozn. wydać choć jednego członka z B. Inf.
Komisja Rozpozn. złożona wyłącznie z Czy nie możnaby było W Komisji Rozpozn., której skład stanowią wyłącznie
pracownicy ludzi z Krakowskiej placówki celem zapewnienia utrzymania dotychczasowej roli B. Inf. w tej niejako
centrali, zaznaczyć, że przewodniczący Kom. Rozpozn. pełnom. z Krakowa wyznaczony zostaje na to stanowisko
z ramienia Biura Inf. w Wwie, w ten sposób bowiem, jak to ujęto w protokole wynika, że w skład Komisji Rozp. wchodzą wyłącznie ludzie z placówki krakowskiej. Dopuszczenie przedst. A za tym głos decyd. ma B. Inf. w Krakowie.
Dot. Zapewn. B. Inf. w Wwie przez jego udział jego przedst. Miejsca w Komisji Specj. nie łagodzi i zmienia
w niczym tego stanu rzeczy – ponieważ Komisja Spec. zwoływ. w kwestii sporu stanowi obecn. czynnik ekskluzywny w całości prac nad depozytami z Katynia. Jej rola, gdyby chodzi miało tu chodzić o utrzymanie dotychczasowego stanowiska B. Inf. w Wwie. musiałaby się sprowadzać do ostatecznego zatwierdzenia prac Komisji
Rozpoznawczej co z protokołu wcale nie wynika.
Czy depozyty nie możnaby przynajmniej
depozyty pozostaną w Krakowie?
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., rkps.
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- nr 21 9 grudnia 1943 r., Warszawa. Odpis fragmentu pisma Wydziału Administracji Wewnętrznej Rządu GG do
Zarządu PCK w Warszawie w sprawie Katynia.
Tłum. z niemieckiego.
Rząd G.G. Główny Wydział Administracji Wewnętrznej. Dział
Dział Opieki Społecznej
Akta. IV-1020-00 e/

Kraków, dn. 9.XII.1943.

Do Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża
Warszawa
Przez Gubernatora Okręgu Warszawa

Dotyczy: sprawy Katynia
.........................................
Ministerstwo Rzeszy Uświadomienia Narodowego i Propagandy przekazało dalsze przeprowadzenie i dokończenie sprawy Katyńskiej Wydziałowi Opieki Społecznej przy Rządzie G.G.
....................................................................................................................................................................
W załączeniu przesyłam Panom wzór świadectwa zgonu, które może być wydawane rodzinom po
identyfikacji poszczególnych zwłok. Proszę o wydrukowanie odpowiedniej ilości świadectw zgonu
i przesłanie mi jednej odbitki tego świadectwa do wiadomości. Świadectwa zgonu będą kontrasygnowane przez Oficera Komendy Placu w Krakowie.
....................................................................................................................................................................
Obecnie proszę o zwrócenie uwagi na to, aby zidentyfikowane już wypadki były bezzwłocznie załatwione.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 22 24 stycznia 1944 r., Warszawa. Pismo Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Rządu GG w sprawie
wystawiania aktów zgonu oficerów ekshumowanych w Katyniu.

Warszawa, dn. 24.I.1944.
Nr. 160
Do Rządu Generalnego Gub.
.............................................

Dotyczy: sprawy Katynia
W odpowiedzi na pismo z dn. 9.XII.1943 r. otrzymane przez nas w dniu 14.I.1944 r. Zarząd Główny
Polskiego Czerwonego Krzyża komunikuje co następuje:
Stosownie do obowiązujących przepisów prawnych świadectwa zgonu jak zresztą i inne akty stanu cywilnego mogą sporządzać jedynie:
1/ Urzędy Stanu Cywilnego
2/ Sądy, w określonych wypadkach
Polski Czerwony Krzyż nie ma uprawnień do sporządzania aktów stanu cywilnego /świadectw urodzenia, małżeństwa, zgonu/, natomiast Biuro Informacyjne PCK. na zasadzie Konwencji Genewskiej
z dn. 27.VII.1939 r. i obowiązującego ustawodawstwa wewnętrznego na prośbę osób interesowanych,
może wydawać zaświadczenia o faktach mu znanych, dotyczących osób poszukiwanych i ekshumowanych. Zaświadczenia takie nie będąc aktami zgonu, mogą służyć jako materiał dowodowy dla urzędów
stanu cywilnego /parafii, względnie dla sądów/. Zaświadczenia te winny być podpisywane nie przez
Komisję Techniczną Biura Informacyjnego PCK., którą pismo błędnie nazywa delegacją PCK., i która
była powołana ad hoc i przestała już egzystować, lecz jedynie przez Dyrektora PCK. lub Kierownika
Biura Informacyjnego. Projekt zaświadczenia załącza się.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 23 28 stycznia 1944 r., Warszawa. Notatka w sprawie przepisów dotyczących wydawania aktów zgonu na terenie
byłych zaborów

Notatka
Przepisy o aktach stanu cywilnego, w tej liczbie o aktach zejścia /śmierci/ prze woj przed wojną nie
zostały na terenie Polski ujednostajnione.
Obecnie więc obowiązują przepisy dla każdej b. dzielnicy inne, a mianowicie: na terenie b. Królestwa
Kongresowego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego polskiego z 1825 r. w szczególności art. 46–53;
o uznaniu osób zaginionych za zmarłe, w brzmieniu Ustawy z dn. 27.I.1932. oraz art. 131 – 139.
Na terenie b. zaboru austriackiego obowiązuje szereg drobiazgowych przepisów z końca 18 wieku, uzupełnionych przez szereg rozporządzeń z 19–20 stulecia, regulujących prowadzenie aktów
stanu cywilnego, t.zw. rejestrów /urodzin, ślubów i zgonów/. Przepisy te są następujące: uniwersał
z dn. 20.II.1784, dekret z dn. 24.X.1798, rozporządzenie z dn. 8.XI.1877, rozporządzenie z dn. 15.III.1875
i inne.
Aczkolwiek przepisy dla b. zaboru rosyjskiego i austriackiego są różne dla pierwszego kwestie aktów
stanu cywilnego regulują przepisy prawa prywatnego, dla drugiego zaś prawa publicznego – jednak co
do zasadniczej treści przepisy te są zgodne.
28.I.44.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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nr 24
B.d., Warszawa. Odpis pisma PCK w Krakowie do Zarządu Głównego PCK w Warszawie z 5 lutego 1944 r.
w sprawie wizyty przedstawiciela PCK w Rządzie GG
PCK. Kraków
97/S/44

Kraków, 5.II.1944.
x
Do Zarządu Głównego PCK.
w Warszawie
Smolna 17

W dniu 5 lutego 1944. zostałem wezwany do Reg. G.G. gdzie referent dla spraw PCK. P. Müller
oświadczył co następuje:
1/ Projekt zaświadczenia zgonu przedstawiony przez Zarząd Główny PCK. jest dla Rządu G.G.
nie do przyjęcia w tej formie i treści.
2/ Rząd G.G. stoi na stanowisku, że tekst wygotowany na wspólnym posiedzeniu w dniu 10.VI.43.,
a zatwierdzony następnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Propagandy Rzeszy musi
[...] być zachowany, zwłaszcza odnośnie przyczyny śmierci i czasu, które to stwierdzenia są zasadnicze
dla Rządu. –
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ sprawa Katynia musi być traktowana jako zupełnie coś odrębnego i że zależy na takim tekście jaki został wygotowany przez odpowiednie wyższe czynniki Rzeszy.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 25 B.d., Warszawa. Wyciąg ze sprawozdania z posiedzenia Komisji Specjalnej w dniach 9 i 10 lutego 1944 r. dotyczącego wydawania zaświadczeń odnośnie zawartości poszczególnych depozytów.

Wyciąg.
Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Specjalnej
w dniach 9 i 10 luty 1944 r.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................ą
W sprawiu sprawie wydawania zaświadczeń Komisja Specjalna uchwaliła:
1/ Wobec niemożności na podstawie dowodu rzeczowego, jaki przed przedstawiają depozyty katyńskie i stojąc na stanowisku ści – rozpoznanie osób ekshumowanych w Katyniu i stojąc na stanowisku ściśle prawnym – wydawać zaświadczenia, stwierdzające zawartość depozytu, na podstawie której
dane
nazwisko zostało wpisane do listy ekshumowanych w Katyniu.
2/ Ze względu na charakter przedmiotów stanowiących zawartość depozytu, w niektórych odbiegać od przyjętej ogólnie formy zaświadczenia /np. w braku dokumentów, w depozycie tylko papierośnica i.t.p./
3/ Specjalną ostrożność stosować w wypadkach gdy w jednej kopercie znalazły się przedmioty
należące do różnych osób. –16
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.

16

Przy punktach 2 i 3 na marginesie podkreślenie czerwoną kredką.
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- nr 26 B.d., Warszawa. Odpis pisma Zarządu Głównego PCK do Przewodniczącego Komisji Rozpoznawczej dr. Adama Schebesty w Krakowie z dnia 24 lutego 1944 r. w sprawie wydawania metryk zgonu i zaświadczeń.
Warszawa, 24.II.1944.
Dr. Adam Schebesta
Kraków
x
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zarząd Główny jeszcze raz podkreśla swoje zasadnicze stanowisko oparte na przesłankach prawnych, że metryk zgonu według prawodawstwa polskiego, Polski Czerwony Krzyż wydawać nie może.
....................................................................................................................................................................
co zaś do treści samych zaświadczeń to rozmowy o t.zw. zaświadczeniach zgonu miały miejsce począwszy od 10.IV.43. w czasie, kiedy ani my, ani strona niemiecka nie zdawaliśmy sobie sprwa sprawy
z tych trudności, które wyłoniły się dopiero po opracowaniu pewnej ilości kopert przez Instytut Medycyny Sądowej w Krakowie.
....................................................................................................................................................................
PCK. podjął się w Katyniu wykonania jedynie prac ekshumacyjnych i grzebalnych i to przy udziale armii niemieckiej. Na miejscu mordu ekshumowane zwłoki były opatrywane numerami, które zostawały
wpisywane również na kopertach. Podstawową swą i mechaniczną pracę proponuje PCK. potwierdzać
przez zaświadczenia podając numer zwłok i wyliczając dokumenty zawarte w kopercie.
T.zw. „Lista PCK” powstawała w miarę prac w biurze katyńskim odległym o 10 km. od grobów.
W Biurze tym urzędnicy policji polowej niemieckiej, w obecności członka Komisji PCK, wypisywali na kopertach nazwiska właścicieli dokumentów .......................... praca ta odbywała się w pośpiechu
i nie nosiła charakteru identyfikacji zwłok, ani nawet charakteru dokładnej identyfikacji dokumentów.
Niektóre dokumenty były wystawione w gablotach na widok publiczny, brane do rąk przez zwiedzające Katyń delegacje, niektóre były wyjmowane z kopert w celu fotografowania lub tłumaczenia na język
niemiecki. Komisja Techniczna PCK. nie była w stanie sprawdzić czy wszystkie te dokumenty wracały
do właściwych kopert, gdyż nie miała ona do nich dostępu.Dla tych wszystkich powodów, Zarząd Główny PCK. w swoich wystąpieniach wobec władz niemieckich od początku zawsze odmawiał t.zw. liście PCK. „charakteru dokumentu oficjalnego, twierdząc, że dopiero posiadanie całości spuścizny katyńskiej i opracowanie jej pozwoli zająć stanowisko
w sprawie identyfikacji.
Dlatego też Zarząd Główny PCK. proponował umieszczenie na zaświadczeniach po wyliczeniu
dokument ekshumowanych dokumentów zdania głoszącego, że na zasadzie tych dokumentów „przyjęto” iż dane zwłoki należą do wymienionego oficera.
....................................................................................................................................................................
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W rzeczywistości sprawa jest daleko więcej skomplikowana, /dokumenty podstawowe/. W tych wypadkach zdanie w naszym projekcie zaświadczenia o przypuszczalnym właścicielu dokumentów jest
na miejscu, nie możemy go zamienić na zdanie bardziej kategoryczne stwierdzające tożsamość zwłok
ze względu na to, że identyfikacji zwłok w ogóle nie było i nie była ona możliwa, oraz na tę okoliczność, że wielokrotnie stwierdzono u paru zwłok „podstawowe” dokumenty jednego i tego samego
oficera, /zamiana mundurami/ ....................................................................................................
Czy w warunkach Kozielsko-Katyńskich można np. stwierdzić choćby przypuszczalną tożsamość
ofiary na zasadzie koperty z nazwiskiem, karty pocztowej i.t.p.
....................................................................................................................................................................
Obiektywne i sine iura et studio rozważanie trudności identyfikacyjnych katyńskich potwierdzają
bezwzględnie słuszne stanowisko PCK, że stowarzyszenie to może wymienić w tych zaświadczeniach
tylko to co jego udział w pracach katyńskich daje mu podstawę, pozostawiając samą decyzję czy danego osobnika należy uważać za zmarłego powołanym na to orga organom czyli w danym wypadku
sądom.
/Przyczyna i data zgonu/ – „Komisja Międzynarodowych Kryminologów” ............................ PCK.
nie miało z tą Komisją nic wspólnego, nie powoływało jej, dokładnej treści jej protokołów nie zna i nie
może siłą rzeczy uważać tego orzeczenia za podstawę dla swych zaświadczeń. Należy to do tego urzędu, który powoływał Komisję Kryminologów, względnie na czyje ręce złożyła swój raport.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 27 24 marca 1944 r., Warszawa. Sprawozdanie Jadwigi Majchrzyckiej z wyjazdu służbowego do Krakowa
w dniach 17-22 marca 1944 r. na obrady Komisji Rozpoznawczej.

Sprawozdanie z podróży służbowej do Krakowa
w dniach 17 – 22 III. 1944.
A.

Obrady Komisji Rozpoznawczej w dn. 18 i 20 III.1944.
Odczytanie protokołu Komisji Specjalnej.

Na zapytanie Przewodniczącego, czemu nie został przyjęty projekt protokołu nadesłany z Krakowa, natomiast został na nowo opracowany w Warszawie, wyjaśniam: w projekcie krakowskim zostały
pominięte dwie sprawy dotyczące:
1/ wydawania zaświadczeń śmierci
2/ poprawki w orzeczeniu Komisji Rozpoznawczej co do Nr. ewid.69
GAWROŃSKI Lucjan / patrz protokół Komisji Specjalnej i p. 6 Karty Pomocniczej/.
Ponadto rozwinięcia i jaśniejszej redakcji wymagał punkt protokołu dotyczący postępowania z kopertami zawierającymi dokumenty więcej niż jednej osoby w tej samej kopercie / patrz str. 3 i 4 protokołu/.
Przygotowanie czystopisu w Warszawie i zebranie podpisów w Krakowie podczas ostatniej bytności delegata z Warszawy uznane zostały jako prostszy sposób załatwienia tej sprawy bez kilkakrotnego
krążenia protokołu z Warszawy do Krakowa i z powrotem.
Wyjaśnienie przyjęto i protokół został odczytany. P. dr. Robel zaprotestował przeciw użyciu
zwrotu na str. 2-ej protokołu „dr. Robel………………………………..z ramienia władz”. Zrobiłam uwagę, że zwrot ten został użyty w projekcie krakowskim, do którego załączone zostało pismo
p. dr. Schebesty wyjaśniające, że protokół został uzgodniony i przyjęty przez niego i dr. Robla. Ponadto czynnik „władz” miał swoje uzasadnienie, gdyż depozyty zostały przekazane p. dr. Roblowi
przez władze niemieckie. W odpowiedzi p. Przewodniczący przyznaje, że istotnie depozyty katyńskie przekazał do Instytutu Medycyny Sądowej – Abteilung Propaganda, ale dr. Robel występuje
w dwojakim charakterze:
1/ urzędowym – jako depozytariusz i badający zawartość kopert celem zidentyfikowania ofiar katyńskich
2/ społecznym – jako rzeczoznawca zaproszony przez PCK do wzięcia udziału w Komisji Rozpoznawczej lub Specjalnej.
Na wniosek dr. Robla zwrot „z ramienia władz” został zastąpiony zwrotem „zaproszony rzeczoznawca”.
Po wyczerpaniu całości materiału przeznaczonego na IV Komisję Rozpoznawczą powzięto w rezultacie uchwały co do następujących wniosków:
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1/ w związku z ujawnionym przez dr. Robla błędem w orzeczeniu Instytutu Med. Sąd. co do
Nr.ewid.2–Zajączkowski Roman i koniecznością wniesienia poprawki do uchwały Komisji Specjalnej
wspom. Nr. ewid. znika Nr. Zn. 2.
Komisja Rozpoznawcza uchwaliła nie przesuwać następnych numerów o jeden, a więc Zn. 3 nie
zmieniać na Zn. 2 i t. d, natomiast Zn. 2 pozostawić jako „numer wolny” w liście „Znalezionych”
i zasadę tę stosować we wszystkich podobnych wypadkach.
2/ Korespondencję przeprowadzaną przez filię Biura Informacyjnego w Krakowie w celu uzyskania dalszych danych do zidentyfikowania zwłok pochowanych w Katyniu, traktować jako dalszy ciąg
pracy Komisji Rozpoznawczej / dotychczas większość zwrotów z poczty na skutek nie odnalezienia adresatów/. Przebieg korespondencji podawać do wiadomości Biura Informacji a po zakończeniu
sprawy dołączać do karty pomocniczej.
Korespondencja związana z wydawaniem depozytów pozostaje w wyłącznej kompetencji Biura Informacyjnego /na marginesie podaję do wiadomości Zarządu Głównego, że Filia Biura Informacyjnego
w Krakowie załatwia sprawy z władzami zarówno jak i sprawy wewnętrzne z poszczególnymi placówkami PCK na blankietach z pieczątką „Biuro Informacyjne PCK, w Krakowie” z pominięciem „Filia”/.
3/ Dołączać do Karty Pomocniczej opis ewentualnego dodatkowego protokołu sporządzanego
w Instytucie Med. Sąd. na skutek zgłoszenia się tam członków rodziny celem rozpoznania przedmiotów znajdujących się w depozycie / znakowanie/.
4/ Wstrzymać na razie wprowadzenie w życie uchwały Komisji Specjalnej co do przekładania depozytów z kopert, łączenia ich w wypadku znalezienia dokumentów jednej osoby w kilku kopertach
i tworzenia nowych kopert dla „znalezionych”, wychodząc z założenia, że w toku pracy mogą ujawnić
się nowe co do tego przyczynki, oraz ze względu na chwilowe trudności wynikłe niezależnie od Instytutu Med. Sąd. / nawał pracy bieżącej/.
W związku z przebiegiem obrad Komisji Rozpoznawczej przeprowadziłam dodatkowe rozmowy
z p. Przewodniczącym tejże Komisji dr. Schebestą i dr. Roblem, stwierdziwszy, że wobec nie rozpatrywania przez nią zawartości kopert rola Komisji Rozpoznawczej sprowadza się głównie do przyjmowania do wiadomości wniosków Instytutu Med. Sąd.
Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku otrzymałam na moją interpelację zgodną odpowiedź,
że po pierwszych dwóch Komisjach powzięto przekonanie, że istotnie odpowiedzialnymi za zbadanie
kopert są pracownicy Instytutu Med. Sąd. I wobec braku czasu poprzestaną na zapoznaniu pozostałych członków Komisji Rozpoznawczej z orzeczeniem Instytutu Med. Sąd., w niektórych tylko wypadkach rozwijając dłuższą dyskusję.
W związku z tym przedstawiam Zarządowi Głównemu projekt wniosku na najbliższą Komisję
Rozpoznawczą:
Komisja Rozpoznawcza wychodząc z założenia, że odpowiedzialnymi w zakresie rozpoznania zawartości kopert z depozytami katyńskimi są rzeczoznawcy Instytutu Med. Sąd. uwzględniać będzie na
przyszłość w obradach swoich dwa momenty:
1/ przyjmowanie do wiadomości orzeczeń Instytutu Med. Sąd. w sprawach nie nastręczających
trudności bez rozpatrywania zawartości kopert.
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2/ w kwestiach spornych – wydawanie orzeczeń po ponownym rozpatrzeniu przez zespół członków Komisji Rozpoznawczej zawartości kopert z depozytami.
B. Rozmowy z Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PCK, w Krakowie
1/ Sprawa zaświadczeń śmierci ofiar katyńskich.
a/ Presja ze strony władz co do wydawania zaświadczeń według formularza nadesłanego przez
p. Turcka / konieczność uwzględniania przyczyny i daty zgonu /
b/ Zarząd Główny wydaje zaświadczenia na podstawie zeznań świadków, których w danym wypadku może zastąpić „Amtliches Material”
c/ Odmowne stanowisko PCK daje się umotywować :
1/ brak „Amtliches Material”
2/ niezgodność w tych dokumentach / różny czas śmierci według obducentów Międzynarodowej
Komisji Lekarskiej w Katyniu/.
3/ zeznania miejscowej ludności / Rosjanie / oparte są na zeznaniach osób trzecich / z wyjątkiem
jednego wypadku / – „słyszał, że mówiono, że………………………..”.
4/ PCK wydaje zaświadczenia na zeznaniach świadków, jednak w miarę potrzeby z rozmaitymi
zastrzeżeniami, w tekście nie szablonowym.
Tekst p. Turcka – narzucony.
Uwaga 1. W związku z ponagleniem p. Millera celem załatwienia wpływających zapotrzebowań
zaświadczeń śmierci z zagranicy, jako tymczasowe wydaje się odpisy orzeczeń rozpoznania depozytów
przez Instytut Med. Sąd.
Uwaga 2. Inne sprawy zgłaszane przez PCK do władz niemieckich traktowane są przez te władze
„iunctim” ze sprawą zaświadczeń.
Uwaga 3. Groźba nie uwzględnienia żadnych petycji ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża do chwili uchylania się Zarządu Głównego przed wydawaniem żądanych zaświadczeń,/ spr. PB., parafina i t.d./.
2/ Biuro Informacyjne we Lwowie – RGO
Jeńcy / sześćdziesiąt tysięcy złotych – Filia Biura Inf. w Krakowie/.
pl. zn. san. – RGO. Rzeszów, Kraków
i t. p.
W dniu 21 marca zapoznawałam się w dalszym ciągu z pracami nad depozytami Katyńskimi
w Instytucie Med. Sąd.
Majchrzycka
1 zał.
24 marca 1944 r.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 28 24 kwietnia 1944 r., Warszawa. Memoriał Zarządu Głównego PCK w sprawie zaświadczeń o śmierci ekshumowanych w Katyniu.
Memoriał
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
w sprawie zaświadczeń o śmierci
dla ekshumowanych w Katyniu
Z chwilą ujawnienia zbiorowych grobów żołnierzy wojska polskiego w Katyniu k/Smoleńska Polski Czerwony
Krzyż zajął od razu zdecydowane stanowisko.
Stanowisko to Zarząd Główny P.C.K. widział je w roli, jaka mu w tym wypadku zgodnie z Konwencją Genewską przypadała, a więc po pierwsze:
1. Ekshumacji zwłok z grobów znowu i ich pogrzebania ponownego pogrzebu zwłok oraz Ekshumacji
i ponownego pochowania zwłok .
2. Ewidencji ofiar, których nazwiska dawałyłyby się ustalić na podstawie znalezionych przy zwłokach
dokumentów.
Dalsze prawne konsekwencje wynikające z przeprowadzenia tych zadań, jak wydawanie zaświadczeń, umożliwiających z jednej strony pomoc rodzinom przez uzyskanie przez nie celem rent wdowich i sierocych oraz załatwienie niektórych spraw życiowych, jak powtórny związek małżeński wdowom itp., uzależniał Zarząd Gł.
jak zawsze w podobnych wypadkach, od rezultatów prac ekshumacyjno-ewidencyjnych i odsuwał je siłą rzeczy
na plan dalszy, bynajmniej nie uchylając się od tego. Szereg zarządzeń ze strony Zarządu Głównego dotyczących
jak najdokładniejszego sporządzania opisu znalezionych dokumentów, wyglądu zwłok, sporządzania odpowiednich wykazów imiennych ofiar itp. miało na celu nie co innego, jak przygotowanie materiału umożliwiającego
w przyszłości wydawanie odpowiednich zaświadczeń. Wysłanie w porozumi Powołana została w porozumieniu
z władzami niemieckimi specjalneja Komisjia Techniczneja PCK i wysłaniea jej do prac ekshumacyjnych w do
Katyniau. Z nadsyłanych sprawozdań tej Komisji Zarząd Gł. szybko zorientował się, że tylko pierwsze zadanie tj.
ekshumacja i pogrzebanie zwłok mogły być przeprowadzone ściśle zgodnie z jego wskazówkami. Ewidencja ofiar
ucierpiała wiele przez nader pośpieszne tempo pracy i prawie całkowite odsunięcie członków Komisji Technicznej
PCK od badania i odcyfrowywania dokumentów znalezionych przy zwłokach. Ta część pracy dokonywana była
w Katyniu przez czynniki niemieckie w znacznej odległości od grobów, przy czym przedmioty i dokumenty służące celom propagandowym i przedstawiane licznym wycieczkom prasy i świata naukowo-lekarskiego, niejednokrotnie wyjmowane z kopert, przekładane w czasie oglądania z miejsca na miejsce na skutek czego łatwo ulegały
przemieszaniu i mogły nie trafić do właściwych kopert.
Początkowe to przypuszczenie Polskiego Czerwonego Krzyża znalazło swoje potwierdzenie podczas obecnych badań zawartości kopert z depozytami w Inst. Med. Sąd., gdzie niejednokrotnie napotyka się dokumenty bezsprzecznie jednej osoby rozłożone na ki rozmieszczone w kilku kopertach i odwrotnie w jednej kopercie – dokumenty
należące do różnych ludzi. Zdarzają się wypadki, jak np. z depozytem nr ewid. 46 na nazwisko Żelisławski
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Kazimierz, gdzie po wyeliminowaniu z koperty dokumentów opiewających na inne nazwisko, pozostała w kopercie niej z nazwiskiem „Żelisławski” jedynie papierośnica. Nie może ona w żadnym wypadku stanowić tzw.
„podstawowego dokumentu” mającego służyć jako dowód znalezienia zwłok Żelisławskiego, a co więcej dawać
podstawę do wystawienia świadectwa zgonu na to nazwisko. Jako przedmiot wartościowy mogła ona w warunkach obozowych nawet kilkakrotnie zmieniać właściciela.
Za dokumenty „podstawowe” Zarząd Gł. PCK w porozumieniu z Inst. Med. Sąd. uznał: dowód osobisty, legitymację urzędniczą, świadectwa urzędowe, jak: pozwolenie na broń, metrykę metrykę urodzenia, ślubu, pozwolenie
na broń, świadectwo szczepienia w Kozielsku, nadanie orderu itp., jako dokumenty i przedmioty nie podlegające zasadniczo odstąpieniu innej osobie. Te dokumenty „podstawowe” znalezione bezspornie przy jednych tylko
zwłokach dawałyby możność wystawienia zaświadczenia zgonu, ale również z zastrzeżeniem, wyrażonym jak w
projekcie zaświadczenia zgłoszonym przez PCK. Zastrzeżenie to wyrażone podano w wyrazie formułce „przyjęto,
że” zwłoki nr..... były zwłokami oficera polskiego XY.
Przed kategorycznym orzeczeniem w tej sprawie powstrzymują wypadki, gdy w jednej kopercie znajdują się dokumenty podstawowe opiewające więcej niż na jedno nazwisko, wobec niemożności stwierdzenia nie można bowiem
stwierdzić, który z tych dokumentów należał do zwłok wydobytych z grobu i oznaczonych numerem uwidocznionym na kopercie. Większą jeszcze trudność nastręczają wypadki, podane przez Inst. Med. Sąd. pod nazwą na
obrady Komisji Specjalnej PCK w dn. 9 i 10 lutego bież. r. mianowicie: ujawnienie w jednej kopercie dokumentów
osoby figurującej w wykazie ekshumowanych obok dokumentów, opiewających na nazwisko dotychczas nieznane,
nie figurujące w wykazie wśród ofiar Katynia – nastręcza tej to trudność stwierdzenia, czyje zwłoki pochowano, czy tego, którego nazwisko zapisane zostało na podstawie dokumentu odcyfrowanego w Katyniu, czy też są
to zwłoki osoby, której dokument po specjalnych zabiegach chemicznych w Inst. Med. Sąd. został odnaleziony
w zawartości tej samej koperty (mowa tu o sklejeniu luźnych kart lub znalezieniu np. świadectwa szczepienia
w Kozielsku przyklejonego silnie na skutek sprasowania zwłok w licznych warstwach w grobie do okładki dowodu
osobistego z innym nazwiskiem. Kilkudniowe płukanie dokumentu ujawniło ten fakt) Wszystkie przytoczone tu
wypadki oparte ściśle o wyniki dotychczasowych badań Inst. Med. Sąd. aż nadto dobitnie świadczą, jak trudną
staje się w tych warunkach sprawa identyfikacji zwłok, a co za tym idzie konsekwencje prawne tej identyfikacji
z wydawaniem zaświadczeń zgonu na pierwszym miejscu.
Wydawanie ich zgodnie z projektem wysuwanym przez p. Turka co do wszystkich ekshumowanych i figurujących
w wykazie PCK, nasuwa poważne obawy, bowiem po wystawieniu takich zaświadczeń podjęcie przez dzieci
osoby rodziny szeregu kroków prawnych, jak powtórne małżeństwo, działy majątkowe itp., które w konsekwencji
dotknąć mogą osoby żyjące.
W wysokim stopniu prawdopodobieństwa dotyczyć to może wypadków gdy ujawnią to dokumenty na kilka nazwisk w tej samej kopercie i wobec niemożności stwierdzenia, czyje zwłoki zostały pochowane.
Tyle co do trudności wystawiania zaświadczeń na podstawie dokumentów znalezionych przy zwłokach.
Drugi motyw.
Tyle co do trudności wystawiania zaświadczeń na podstawie dokumentów znalezionych przy zwłokach. Zgodnie
z artykułem 139 K.C. pozostaje do omówienia nasze stwierdzanie zejścia zachodzić może drugi wypadek stwierdzenia zgonu, mianowicie: przez świadków („Gdy księgi stanu cywilnego nie były utrzymywane ... albo do nich
akt wciągnięty nie był... w takim razie zejście ujawnione być może przez dokumenta bądź przez świadków”)
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O świadkach bezpośrednich w warunkach katyńskich nie może być mowy. Wysuwany przez Urząd Propagandowy Amtliches Material mający zastąpić zeznania świadków nie jest znany Zarządowi Gł. PCK i jak dotychczas
mimo kilkakrotnych obietnic nadesłania nie został PCK dostarczony. Zresztą Komisja Mię Międzynarodowa
Komisja Kryminologów, na kt. głównie Amtl. Mat. się opiera urzędująca w Katyniu, nie była w żadnym kontakcie z PCK. nie była przez niego Powołana do działań przez władze niemieckie swoje materiały swoich badań
przekazać do wykorzystania mogła jedynie tym czynnikom, z którymi współpracowała i dla których jej wyniki
jej prac mogą służyć jako materiał dowodowy dla ich celów i prawnego zużytkowania. Zarząd Gł. PCK niejednokrotnie na w kr w brak poza spr w braku dokumentów ucieka się do zeznań świadków przy stwierdzaniu
wypadku śmierci ofiar mający zgodnie. Zeznania te jednak dotyczące naocznych świadków zgonu (art. 281-303
K.P.C.) Na podstawie zeznań tych wydawane są częstokroć zaśw. z zastrzeżeniem a w każdym razie w form nie
w formie szablonowej, jak to ma miejsce z zaświadczeniami typu p. Türka, których tekst ma w jednokowy dla
wszystkich schemat dla P.C.K. stanowi przedstawia jest został P.C.K. z góry narzucony.
Uspokajający ton pod adresem P.C.K. ze strony władz niemieckich co do odpowiedzialności za wystawiane
świadectwa zgonu gdyż pozostaje martwą literą. Odpowiedzialność tę miało usunąć rozporządzenie rządu G.G.
upoważniające sądy do spisywania sądowego aktu zgonu na postawie zaświadczenia P.C.K. przez nie wydanie
takiego rozporządzenia pozostaje martwą literą Rozporządzenia takiego nie wydano.
Wychodząc z założeń prawnych w oparciu o przepisy K.C. dotyczące nieobecnych, nowelizowane ustawą z dn.
27.I.1922 r. (art. 49 i art. 139 K.C.) „kto jako członek siły zbrojnej lub należący do jej orszaku brał udział w
wojnie i jako taki w czasie wojny zaginął bez wieści – może być uznany za zmarłego po upływie 2 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym wojna skończona została .... Według prawa obowiązującego, jedynie
urzędnicy stanu cywilnego mają prawo sporządzać akty zejścia oraz sąd .... wydając świadectwo śmierci, które
zastępuje akty zejścia”)
Zarząd Gł. P.C.K. udzielił odpowiedzi na pismo rządu G.G. z dn. 9.XII.43 r. pismem z dnia 24.I.1944 r. nr 160,
w którym odwołując się do Konwencji Genewskiej stwierdzając, że „może wydawać zaświadczenia o faktach mu
znanych dotyczących osób poszukiwanych i ekshumowanych. Zaświadczenia takie nie będąc aktami zgonu mogą
służyć jako materiał dowodowy dla urzędów stanu cywilnego”
Faktem znanym w sprawie katyńskiej jest dla P.C.K. fakt ekshumowania określonej ilości zwłok, przy których
znaleziono dokumenty na nazwisko X.Y.Z. Na podstawie tego faktu został przez Zarząd Gł. zaprojektowany
schemat zaświadczenia załączony do pisma do Rządu G.G. nr 160. Po otrzymaniu sprawozdania protokołu posiedzeń Uchwała Komisji Specj. P.C.K., jaka miała miejsce w Krakowie w dn. 9 i 10. II bież. r. przy współudziale
pracowników Inst. Med. Sąd. z prof. dr. J. Roblem na czele Zarząd Gł. się zmuszony przekonała Zarząd Gł.,
że i wobec wyników badań Inst. Med. Sąd. wniosła nowe zastrzeżenia do projektowanego przez Zarząd Gł.
Zarząd zaświadcze schematu zaświadczenia dla ekshumowanych w Katyniu, a więc jak najdalej idące ostrożności, a nade wszystko konieczność dowolnego traktowania poszczególnych wypadków (nie szablonu). Poza stroną
schematyzowania zaświadczeń zgonów wg wniosku władz niemieckich Zarząd Gł. P.C.K. nie widzi możności
uwzględnienia dezyderatu co do określenia czasookresu śmierci, jak i równi co do określenia czasu w jakim śmierć
ofiar katyńskich nastąpiła. Brak na to świadków naocznych, a zmiany niejednakowe jakim na skutek właściwości
geologicznych terenu uległy zwłoki (mumifikacja i przeobrażenia tłuszczowo-woskowe) uniemożliwiają określenie
nawet w przybliżeniu daty zgonu.
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Jedynym dowodem pośrednim mogą być daty ostatnie daty wpisane do prowadzonych przez zmarłych w Katyniu
dzi notatników prowadzonych przez zmarłych następnie w Katyniu oficerów. Na tych datach opierał się P.C.K.
urywających się w marcu-kwietniu 1940 r. oparł się P.C.K. Moment ten. Zapiski te urywają się głównie w marcu–kwietniu 1940 r. (ostatnia data ujawniona przy badaniach dokumentów przez Inst. Med. Sąd. – 24. IV. 1940)
Moment ten uwzględnił P.C.K. w piśmie do p. Heinricha z dn. 17. IV. 1944 r. nr 1666 oraz zużytkował w projekcie zaśw. zał. nr 1 załączonym do memoriału. W ogóle załączono 4 projekty do zastosowania w poszczególnych
wypadkach zależnie od zawartości depozytu nie zaś jako wzory do wyboru jednego z nich jako ogólnego schematu.
Czynnik diagnozy w zaświadczeniu śmierci nie nastręcza żadnych ze strony P.C.K. zastrzeżeń – przyczyna zgonu
jest we wszystkich wypadkach na podstawie obdukcji zwłok – ustalona: strzał w tył głowy.
Reasumując wywody swoje w sprawie identyfikacji i zaświadczeń zgonu Zarząd P.C.K. stwierdza z całą stanowczością, że zajmując całkowicie obiektywne, dalekie od czynnika propagandowego i politycznego stanowisko
w sprawie ekshumacji w Katyniu, nie uchyla się od wydawania zaświadczeń stwierdzających dokonaną ekshumację zwłok, formy podczas którychej znaleziono dokumenty na nazwisko X.Y. oraz że zwłoki noszą ślad śmierci
przez postrzał w tył głowy. Zaświadczenie takie jest całkowicie zgodne z wnioskiem p. Heinricha z Wydz. Propagandy zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 10. VI. 1943 r. w Biurze Propagandy w Krakowie. „Najlepiej będzie,
jeżeli P.C.K. lub względnie MCK będzie stwierdzał to, co na podstawie ekshumacji i ich opracowania stwierdzić
można i takie zaświadczenie będzie stanowiło podstawę dla sądu do uznania X.Y.za nieżyjącego”.
Wniosek. Na podstawie przebiegu prac w Inst. Med. Sądowej Zarząd Gł. i idąc po linii i zgłaszanych przez niego
wyników Zarząd Gł. P.C.K. stwie Wniosek członka delegacji Zarządu Gł. P.C.K. na tymże posiedzeniu, że należałoby wydawanie zaświadczeń zatrzymać aż do przepracowania w przy ogarnięcia w pewnej mierze całości materiału dowodowego znajdującego się w depozytach katyńskich zyskuje coraz większe poparcie ze strony Inst. Med.
Sąd. Dotychczasowy przebieg prac i wyniki badań coraz częściej ujawniają wypadki nowych spostrzeżeń nad raz
już zbadanymi dokumentami, które poddaje się ponownym zabiegom chemicznym i badaniom. Moment tempa
pracy w tych wypadkach okazuje się nie tylko niewłaściwym ale wręcz szkodliwym wynikiem dla identyfikacji
poszczególnych zwłok, a co za tym idzie zasadniczego rozwiązania zagadnienia sprawy katyńskiej.
2 z 2 zał. (4 wzory)
24. IV. 1944 Jadwiga Majchrzycka [podpis nieczytelny]
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., rkps.
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- nr 29 B.d. Notatka dotycząca wystawiania dokumentów w przypadku uznania w okresie wojny osób zaginionych za
zmarłe.
Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące nieobecnych, znowelizowane ustawą z dnia 17. I. 1922 r.,
przewidują specjalne postępowanie „O uznaniu osób zaginionych za zmarłe”. Przepisy te między innemi głoszą: „Kto w czasie wojny przebywał na obszarze działań wojennych, w miejscu gdzie zaszły
szczególne wydarzenia, jak bitwa, ostrzeliwanie i t.p., albo też przez władze wrogiego obozu ujęty lub
w ogóle przez osoby należące do siły zbrojnej na wolności osobistej ograniczony został i od tego czasu
zaginął bez wieści, dalej kto jako członek siły zbrojnej lub należący do jej orszaku brał udział w wojnie
i jako taki w czasie wojny zaginął bez wieści – może być uznany za zmarłego po upływie lat 2-ch licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym wojna ukończona została” /art.49/.
Niezależnie od powyższego kodeks cywilny /art.139/ traktując o aktach stanu cywilnego /zejścia/,
między innymi głosi:
„Gdy księgi /stanu cywilnego/nie były utrzymywane ................., albo do nich akt wciągnięty nie był
............................., w takim razie zejście udowodnione być może bądź przez dokumenta, bądź przez
świadków”.
W pierwszym wypadku koniecznym warunkiem uznania za zmarłego jest brak wiadomości o osobie
zaginionej – w drugim – wiadomość istnieje, brak tylko formalnego stwierdzenia wypadku śmierci.
Kompetentnym do „uznania osób zaginionych za zmarłe” i „stwierdzenia wypadku śmierci”, jest sąd
okręgowy, w którego okręgu zaginiony wzgl. zmarły miał miejsce zamieszkania.
Według prawa obowiązującego, jedynie urzędnicy stanu cywilnego mają prawo sporządzać akty zejścia,
oraz sąd, w wypadku wyżej omówionych, wydając świadectwa śmierci, które zastępują akty zejścia.–
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
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- nr 30 B.d. Fragment projektu zaświadczenia informującego o śmierci w Katyniu.
Załącznik
Trzy wypadki do projektu zaświadczenia śmierci
......................................................................... śmierć nastąpiła na skutek strzału w tył głowy. Data zgonu
nieustalona.
c.d. 1/ Ostatni ślad życia według znalezionych przy zwłokach zapisek urywa się w dniu .............
2/ Według orzeczenia obducentów Międzynarodowej Komisji Lekarskiej w Katyniu /Amtliches Material Berlin 1943/ śmierć nastąpiła przed trzema laty
3/ Stan zwłok i znalezionych przy nich przedmiotów stwierdza, że przebywały one w ziemi
dłużej niż jeden rok.

AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.
Propozycje zaświadczenia o śmierci w Katyniu.
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- nr 31 B.d. Odpis w języku niemieckim projektu zaświadczenia informującego o śmierci w Katyniu.

Abschrift
Todesbescheinigung
Durch die Kommission des Polnischen Rotes Kreuzes wurde im Wald von Katyń am ............................
......................................................................................................................................
eine Leiche auszugegraben, die auf Grund der beide der Leiche vorgefundenen schriftstücke festgestellt
wurde als ......................................................................................................................... ..................................
..................................................................................................................................
durch die augenzeugen wird der Tod des genannten hierdurch urkundlich festgestellt. Der Zeitpunkt
des Todes nicht zu ermitteln. Der Tod ist dui durch gewaldsamme17 Einwirkung – Kopfschuss – mit
Sicherheit vor mehr als drei Jahren vom Tage des Ausstellung dieser Urkunde an eingetreten. Folgende
Nachlass gegenstande und Papiere, die mit Sicherheit die Person des Getöteten ausweisen, wurde bei
der Leiche gefunden:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej, sygn.2. Oryg., mps.

17

zapis oryginalny
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- nr 32 I poł. 1944 r., Warszawa. Projekt zaświadczenia Biura Informacyjnego PCK informującego o śmierci w Katyniu.
Projekt

Polski Czerwony Krzyż
Biuro Informacyjne
Nr .....

Warszawa, dnia ......................1944 r.
Smolna 17.

Zaświadczenie
Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża zaświadcza, że w liczbie zwłok ekshumowanych w Katyniu pod Smoleńskiem w roku 1943, znaleziono zwłoki, przy których były następujące
dowody rzeczowe, a mianowicie .......................................................................... ..........................................
.........................................................................................................................
Na podstawie tych dowodów przyjęto, że zwłoki ekshumowane zostyła zostały rozpoznane jako
zwłoki XY ............................................................................................................................................
Daty zgonu ustalić nie można.
XY jest wykazany na liście ek ekshumowanych w Katyniu pod Nr ............
Zaświadczenie wydaje się na skutek prośby p. .....................................................................
zamieszkałej /go/ w .............................. ul. ............................. Nr ..................................................
Dyrektor PCK.
AAN, Akta katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej. Oryg, sygn.2., mps.

Listy ekshumacyjne pck

… My nie będziem tam płakać za Tobą
choćby serca w strzępy nam się darły
Będziem mówić o Tobie w obozach
Jak o żywej, nie jak o umarłej
I dopiero po miesiącach…latach
Kiedy skończy się nasza udręka
Nadciągniemy, jak ptaki do gniazda
By przed Tobą w milczeniu poklękać…

Teresa bogusławski, List z tomiku: Mogiłom i cieniom.
Poezje z teki pośmiertnej, Londyn 1946 r.
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Wykaz zamordowanych żołnierzy polskich
na Koziej Górze pod Smoleńskiem,

O d p i s.
a
Dublikat
l. nr. 12799a

Wykaz zamordowanych żołnierzy polskich na Koziej Górze.
1. Szlamin Filip – dowód osobisty z wyblakłą fotografią, koperta z adresem Kozielsk-Smoleński Okręg, jeniec
wojenny, stempel pocztowy Warszawa 30. XI. 1939 r.
v 2. Zajączkowski Roman – inż. budowy dróg i mostów – legitymacja wojskowa, ul.Adama Płucgca 1/3, wizytówka.
3. Nierozpoznany – kalendarzyk /notes/ – modlitewnik.
4. Kozliński Stefan – kpt.-znak rozpoznawczy ppor. katolik 1486 k. Warszawy miasto 3-1909.
5. Bartys Jan – legitymacja służbowa – asystent kontroli, ur. 9. X. 1909 r., zamieszkały w Krakowie, ul. Krupnicza
22, książeczka oszcz. P.K.O., kalendarz kieszonkowy, w którym dni od sierpnia 1939 r. do
6 kwietnia 1940 r. przekreślone były, list adresowany Kozielsk skrzynka pocztowa Nr. 12
6. Nierozpoznany.
7. Wagner Mieczysław Stanisław - ppor. – urodzony 8. VIII. 1904 r., zamiesz. Lublin, dowód osobisty, dowód
szkolny 1936 i 37, karta pocztowa z nazwiskiem omawianego do Kozielska,
fotografia, 2 listy i kalendarz kiesz.
8. Nierozpoznany.
9. Nierozpoznany.
10. Nierozpoznany.
11. Nobis Wincenty – świad. szczep. z Kozielska z dn. 6. XII. 1939 r., 2 wizytówki i 3 fotografie.
12. Tobiasz Michał - pułkownik – dr. – koperta, kartka z adresem Lucyna Matejkow Tobiaszowa – Choszczówka
k/Warszawy.
13. Nierozpoznany – kapitan – świadectwo szczepienia z Kozielska.
14. Urlik Marek – mjr. – znak tożsamości, pocztówka ze Lwowa z 10. II. 1940 r. adresowana na Kozielsk.
15. Nierozpoznany – koperta z marką rosyjską i stemplem rosyjskim Równo, pocztowy kwit ze stemplem
Kozielsk, 12. III. 1940 r., notes.
16. Krzysztolik Bernadrdd – mjr. – dowód osobisty, paspartou e do kin, notes, 1 fotografia, karteczkae z 2 adresami:
a/dr. Tempka Władysław - Kraków, ul.Pędzichów 13, b/Krzysztolikowa MartaChorzów, pl.Wolności 5.
17. Nierozpoznany.
18. Nierozpoznany.
19. Nierozpoznany – miesięczny bilet kolejowy z fotografią, część koperty ze stemplem Katowice z 11. VIII. 1939 r.,
notes.
20. Nierozpoznany.
21. Nierozpoznany.
22. Nierozpoznany.
23. Nierozpoznany.
f f
v 24. Lukas Romuald – ppor. – architekt – Tarnowskie Góry, al. Grażyńskiego 47, list z jego adresem na
Kozielsk, nadawca Ela Lukas – Królewska Huta do Kudlińskiego, ul.Bulow 23.
25. Kiczka Józef – mjr. - 27 p.p., dowód osobisty, wizytówka i fotog.
26. Jakubiec Stanisław – ppor. - dowód kolej., wizytówka z nazw. Wieczorek Jerzy, notes.
27. Nierozpoznany – major - 2 notesy.
28. Nierozpoznany.
29. Nierozpoznany.
30. Kraczkiewicz Kazimierz – mjr. - urodz. 14. X. 1894 r. w Tarnowie, zam. w Legjonowie, książka PKO, wyciąg z konta.
b b

Spr. ZK g

g

/./
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopiski dużymi literami, czerwoną kredką
bb – dodane ołówkiem
cc – poprawione piórem
dd – poprawione piórem
ee – dodane piórem ponad linią wiersza z wtrąceniem
ff – dodane ołówkiem
gg – dopisane piórem. Parafa nierozszyfrowana; w dalszym tekście występują równie parafy; zaznaczone
zostały kursywą.
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-231. Nierozpoznany
32. Nierozpoznany.
33. Sliwiński Michał – kpt. - Płock, ul. Erika Kocha Nr. 1, 2 koperty.
34. Nierozpoznany.
35. Łodykowski August – dowód wojskowy, dowód osobisty i lekarska recepta na to samo nazwisko.
36. Kalinowski Michał – ppor. - zamiesz. w Sieradzu, legitymacja wojskowa.
37. Tatarka Alfred – kpt. - depesza z nadawcą: Stanisława Tatarka – Gołków k/Warszawy, notes, kieszonkowy
kalendarz i list.
38. Czajkowski Bogdan – Stanisławów, kartka z różnemi adresami, list pisany do omawianego z adresem
Kozielsk, karta pocztowa z Kutna z 6. II. 40 r.
39. Ochenkowski Andrzej – Władysławów, karta pocztowa z adresem Kozielsk, różne listy.
40. Nierozpoznany.
41. Spytkowski Stanisław – urodz. 4. VIII. 1899 r. zamiesz. w Częstochowie, dowód osobisty, zaświadczenie
Urzędu Ziemskiego w Częstochowie, 2 fotografie, książka do naboż.
42. Nierozpoznany.
43. Nierozpoznany.
44. Florkiewicz Zbigniew – ppor. - Lublin, ul. Stawinkowska 10, legitymacja wojskowa, koperta z tymże
nazwiskiem adresowana na Kozielsk, świad.szczep. z Kozielska Nr. 2026, karty
wizytowe: Mikołaj aNaiewodzki-inż.budowy dróg i mostów, Lublin
ul. Skłodowskiej Nr. 6.
45. Wiśniewski Artur – pod.pułk. - wiele kart pocztowych z powyższym nazwiskiem adresowanych na
Kozielsk – Różni nadawcy: Wiśniewski Józef-Lwów ul. Potockiego 14, Małowiejska
Jadwiga –Warszawa, Odolańska 3, depesza do omawianego.
46. Żelisławski Kazimierz – pułk. - papierośnica z wygrawerowanym /dedykacją/
47. Nierozpoznany.
48. Gestling Jerzy – świadectwo rentgenowskie, notes.
49. Chomicki Ludwik Antoni – kpt. - świadectwo szczepienia z Kozielska, koperta, pokwitowanie Kasy
Chorych Kolejowej w Lublinie.
50. Kukulski Eugenjusz – pułk. – dowód osobisty, wizytówka, list, kalendarz, kieszonkowy.
51. Nierozpoznany.
52. Sidor Józef – kpt.lot.- pisma 3-go pułku lotniczego 317, Poznań, 2 karty pocztowe z nadawcą: Zofia
Sidorowa –Warszawa, ul. Śniadeckich 6.
53. Adamek Józef – dowód osobisty z fotografią /podpisane nazwisko z drugiej strony fotografii/.
54. Szymankiewicz Zdzisław – urodz. 26. V. b 1906 1896b r. w Sosnowcu, zam. w Warszawie buchalter, książka
oszczędn., świad. szczep. z Kozielska.
55. Nierozpoznany.
56. Niezdebski Henryk, ppor.
57. Millak Henryk – ppułk.- zezwolenie na posiadanie broni, 2 karty pocztowe, wizytówka.
58. Szymkiewicz Zygmunt – mjr. lek.- pismo Min. Wojny Wydz. Zdrowia.
59. Nierozpoznany.
60. Wilanowski – płk.- lek. – dowód osobisty.
61. Nierozpoznany.
62. Niemiec Henryk – mjr. - ur. 23. VI. 1898 r. Równe, 45 p. piech., książeczka oszczędnościowa PKO, wizytówka
z adresem napisanym ołówkiem Irena Niemcowa ul. 6 Sierpnia 58, Warszawa, Aleja
Szucha 16.
Spr. ZK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – poprawione piórem z litery M na N
bb – przekreślone i nadpis piórem
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-363. Rutkowski S. Antoni - rosyjska karta pocztowa z adresem Kozielsk.
64. Nierozpoznany.
a a
v 65. Nelken Jan – płk. lek. - dowód osobisty, zaświadczenie studjów lekarskich.
66. Biernacki Franciszek – oficer, ur. 2. IV. 1897 r. w Piotrkowie, zam. Warszawa Filtrowa 61 m. 8, książeczka
oszczędnościowa PKO.
67. Kucharzow Stanisław – oficer, książeczka Związku oficerów rez., kilka wizytówek z jego nazwiskiem.
68. Nierozpoznany.
69. Gawroński Lucjan – kpt. - rosyjska karta pocztowa.
70. Nierozpoznany
71. Nierozpoznany.
72. Nierozpoznany.
73. Onasso Zygmunt – dowód osobisty, karta powołania.
74. Denison Władysław, Witold – por. - zaświadczenie wojskowe, zaświadczenie iż powyższy został powołany
do kompanji bezpieczeństwa przy Komisariacie Policji w Kowlu.
75. Nemunis Eugeniusz – por. - karta pocztowa z nadawcą: bJanijab Szlachcińska, Łapy pow. Białystok, Średnia 3.
76. Nierozpoznany, por. - Kartka z adresem: Karola Gawdzińska, Warszawa, ul. Instytutowa 1.
c c
v 77. Greczyn Stefan Tadeusz, inż. - ur. 15. V. 1902 r. we Lwo[w]ie, zam. w Cieszynie, książeczka oszczędn. PKO,
list i karta pocztowa.
78. Nierozpoznany.
79. Nierozpoznany.
80. Nierozpoznany – ppor., notes.
81. Nierozpoznany.
82. Szafkowski Witold – ppor. - koperta z marką pocztową litewską.
83. Zając Józef – leg. kolejowa, wizytówka, karta pocztowa z nadawcą Anna Zając ul. Pilichowska Nr. 7
84. Nierozpoznany.
85. Grodziński Adam – por. - koperta.
86. Jung – ppor., książeczka wojskowa, dwa listy, trzy koperty.
spr. ZK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dodane czerwoną kredką. Uwaga: znaczniki „v”, pisane ręczie przy nazwiskach występują na wszystkich listach
ekshumacyjnych PCK. Zaznaczono nimi nazwiska lekarzy i inżynierów; zapewne dla sporządzenia list oficerów
tych zawodów. Częściowa lista lekarzy zachowała się w zbiorze J. Majchrzyckiej (zob. s. 311-313). Znaczki przy
lekarzach mają kolor czerwony, inżynierów - niebieski
bb – zapis oryginalny, powinno być Janina
cc – dodane ołówkiem
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-487.
88.
89.
90.

Nierozpoznany. – ppor. - notes.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Deszczka Władysław – kartograf, ur. 2. III. 1892 r. w Ostrowcu, zam. w Warszawie, al. Ujazdowskie,
książeczka wojskowa PKO.
91. Nierozpoznany – mjr. - 27 bat.kolejowy, zaświadczenie wojskowe z fotografią, jeden list, dwa kalendarze
kieszonkowe.
92. Nierozpoznany.
93. Nierozpoznany.
94. Zbroja Franciszek – lek. - zaświadczenie wojskowe, jeden list.
95. Szymankiewicz Zdzisław – kpr. - ur. 26. V. 1896, zam. w Warszawie.
96. Nierozpoznany.
97. Nierozpoznany.
98. Freuden-Reich Ja/n/ - ppor. – karta pocztowa.
99. Fryszagaerg Adam – lek.płk. – zaświadczenie wojskowe, odcinek recepisu paczkowego ze stemplem
Kozielsk 3. III. 1940 r.
100. Chałaciński Andrzej – ppłk. – dowód osobisty, telegram, notes, dokument oznaki.
101. Sumen Michał – Stanisławów, karta pocztowa, list.
102. Nierozpoznany.
103. Nierozpoznany – naramiennik bez oznaczeń.
104. Nierozpoznany – kapitan.
105. Barczyk Franciszek – podchorąży, karta mobilizacyjna, wizytówka.
106. Wołosianko Michał – kpt. - lekarz – dowód osobisty, wizytówka, kwity, świadectwo szczepienia z Kozielska
Nr. 1777.
107. Gosławski Jan – nauczyciel, dowód osobisty, pismo M.S.Wojsk., oraz świadectwo szczepienia z Kozielska
Nr. 3501.
108. Brachaczek Rudolf – kpt. - świadectwo, 2 karty, koperta i świadectwo szczepienia z Kozielska.
109. Żałobiński Adam – depesza, karta pocztowa, naramiennik bez oznaczeń.
110. Nossowicz Henryk – kpt. - świadectwo służbowe, świadectwo i notes.
111. Bolenawicz Marian – por. - list, kalendarz kieszonkowy lekarski, scyzoryk, drewniana tabakierka.
112. Gołda Antoni – zezwolenie na noszenie oznaczeń.
%

Spr. ZK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – poprawione ręcznie piórem z „b” na „g”
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3. V. 43
Wykaz
ekshumowanych z grobów w Koziej - Górze /Katyń/ koło Smoleńska
w kwietniu 1943r.
nr. ewid.
0 1.
0 2.
0 3.
0 4.
0 5.
0 6.
0 7.
0 8.
0 9.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.

Smorawiński Mieczysław, gen., ur. 25. XII. 1892.
Bohatyrewicz Bronisław, gen., W-wa, Rejtana 3/28
Zwierkowski Łukasz, major
Gajda Alojzy, oficer, ur. 11.XII.1912 r. Tuchola
Duszyński Lucjan - Stanisław, por.,
Trojan Stanisław, major
Wegenko Kazimierz, ppor.
Anton Konstanty, kapitan
Pastuszka Władysław, cywilny
Rzecki Jan, kapitan, adres: Wanda Rzecka, W-wa, Niepodległości 245
Czajka Józef, major, Tarnów, ul. Konarskiego 8
Antobszei...b, oficer
.

Orłowski Walerian, major
Kodprzykiewicz club Kasprzykiewiczc Wilhelm, por.
Hausbrandt Jan, kapitan, ur. 18. I. 1895, W-wa, Reja 5/6

Winkler Wincenty, ppor.
Gitzer Karol, oficer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane piórem
bb – dopisane piórem
cc – dopisane powyżej piórem

12743
por. l. 12799a

a
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036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.

Gargul Stanisław
Gimel Ludwik, oficer
Dobrogoński Tadeusz, ppor.
Bochański Matrici,
Sobieraj Jerzy
Pawlikowski Ludwik, płk.
Burkadzki Kusman, por.
Malinowski Tadeusz, oficer
Oficjalski Piotr, oficer
Buchalski Feliks, por.
Westerski Mieczysław
Danyluk Jan, oficer
Marecki Ferdynand, legit. szkolna, depesze
Brzozowski Tadeusz, ppor.
Bienia Jan, por.

Aksanistowski Stefan, ppor.
Kozłowski Stefan, kartka wizytowa
Mayer Eugeniusz - Romuald, kapitan
Gorman Bronisław,
Walczykiewicz Władysław,
Borowski Piotr

Dobrzański Zygmunt, kapitan
Szyfter Józef, kapitan

110
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-3073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
084.
085.
086.
087.
088.
089.
090.
091.
092.
093.
094.
095.
096.
097.
098.
099.
0100.
0101.
0102.
0103.
0104.
0105.
0106.
0107.
0108.
0109.

Łukaszewicz Władysław

Dulas Miloni ur. 24.X.1910 ppor.
Garczak avel Gerczaka Mieczysław, por.
Samogajen Marian
Danda Antoni, rez., sekr. z Krakowa
Dymitrow Narcyz, Przemyśl, Słowackiego 59
Andbzbiak Marcin

por. N.N.

Drozdowski Jan, cxc
Dorosz Józef, ppor.
Barański Tadeusz,

Dubaniowski Dyonizy, kapitan,
Martin Piotr
Śniegocki Stanisław, ur. 1902
Brzeziński Stefan, por.
Smagacz Stanisław. kapitan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane powyżej piórem
bb – poprawione piórem na literę z
cc – dopisane piórem
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-40110.
0111.
0112.
0113.
0114.
0115.
0116.
0117.
0118.
0119.
0120.
0121.
0122.
0123.
0124.
0125.
0126.
0127.
0128.
0129.
0130.
0131.
0132.
0133.
0134.
0135.
0136.
0137.
0138.
0139.
0140.
0141.
0142.
0143.
0144.
0145.

Witkiewicz Jan, ur. 1. VI. 1909, ppor.
Grottkuz Tadeusz, W-wa, ul. Akademicka 5
Daskewicz ppor.
Kaczmarek Stanisław, ppor. lotnik

Massalioni Piotr
Golabuz Tadeusz, major

kapitan N.N.
notes z adresem: Helena Koniecka, Leszno, Kirchring 2

Kuszelski Stanisław, ur. 10. IX. 1894 w Jaworowie, major
Gąsiewicz Edward, major
Kowszik Arkadiusz, kapitan
Kulski ... ppor.
Malinowski Ryszard, ur. 3.VI.1898 w Łunińcu, zam. Sarny, Kolejowa 37
notes
Żółtowski Stefan, ur. 13.III.1902 w Kargowie, ppor.
Sarnawicz Kazimierz, kapitan, W-wa, Sienna 26/23
Dobosz Piotr, - 102, N. Wilejka 1912.
Kowalkowski Adam - Mieczysław, poczt. z adr.: Bogdan Kowalkowski W-wa, ul. Piusa XI 23/5
Maykowski Stanisław, por., ur. 1900
Ilkowski Piotr, kapitan
Kurleto Marian, kapitan
Bober Wojciech, kapitan
Kowalewski Michał
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0146.
0147.
0148.
0149.
0150.
0151.
0152.
0153.
0154.
0155.
0156.
0157.
0158.
0159.
0160.
0161.
0162.
0163.
0164.
0165.
0166.
0167.
0168.
0169.
0170.
0171.
0172.
0173.
0174.
0175.
0176.
0177.
0178.
0179.
0180.
0181.
0182.

Bankowski Roman

Wetzer Zygmunt - Aleksander
Kistecki /Kistelski/ Bolesław, por.

Korona Franciszek,
Wojdat Adolf
Orzeł Jerzy
Wróbel M.,
Kucza Wacław-Józef
Zdrochecki Roman J.
Gadziszewski Władysław, por., ur. 22. VI. 1895 r. prof. gimnazjum
Biełoglawok Roman, kapitan
Siekierzyński Kazimierz, major
Druhowino Olgierd, major

notes.

Domalewski Adam, por.
Dworakowski Włodzimierz, ppor. ur. 1895
Francewicz Czesław Bernatowicz, kapitan
Burdajewicz Mieczysław

ppor. N.N.

Drojowski lub Drojawski /?/ Erazm, ur. 13 lub 23b. I. 1905 r. w Buczaku club w Buczaczuc
Wacul Stefan
a

a

b

Bańkowski Bohdan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane powyżej piórem
bb – dopisane powyżej piórem
cc – dopisane obok piórem
Uwaga: papier w górnym prawym rogu uszkodzony, numer strony nie zachował się.
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-60183.
0184.
0185. Cholewicki avel Choleweckia Rudolf, oficer 5-go korpusu – depesza od Wandy Cholewickiej bvel Choleweckiejb
0186.
0187. Blicharski Wojciech, por. 5-go korpusu
0188. Dubas Tadeusz, ppor. prof. chemii
0189.
0190.
0191. Czajka Bronisław, ppor. urodz. II.1912 r.
0192.
0193.
0194.
0195. clista z 53 nazwiskami na maszynie, pisana po rosyjskuc
0196.
adres Sznajder Tadeusz, Kozielsk.
0197. Gorzechowski Henryk, por.
0198.
0199.
ppor. NN notes.
0200. Robak Eugeniusz
0201. Urbański Bronisław, por.
0202. Fromcewicz dvel Fromcowiczd Jan, ppor.
0203. Krabicki Stefan
0204.
0205. Witoszczak evel Witeszczake Stanisław, ppor., list od Stefanii Witoszczak fvel Witeszczakf z Zamościa.
0206. Kozirowski Michał
0207. Klimowicz Sergiusz, por. Zelwa
0208. Leckiewicz Kazimierz, por.
0209. Wolf Emil, oficer
0210.
kapitan NN
0211. Boldok Tadeusz, sekretarz – list od Grodzkiej z Warszawy
0212. Biały Witold-Edmund, ppor. urodz. III.1909 pow. Sroda
0213.
g
0214.
Berodrinsk lub NN Zygmuntg Zygmunt, kapitan
0215.
major, list od Józefa Wraczek, Korecz, St Klasztorna 35
0214.
0216.
Kapitan NN
0217. Domagała Tadeusz, ppor. 23 p. art. lekkiej
0218.
por. NN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane powyżej piórem
bb – dopisane powyżej piórem
cc – wpisane piórem
dd – dopisane powyżej piórem
ee – dopisane powyżej piórem
ff – dopisane powyżej piórem
gg – dopisane powyżej piórem
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-70219.
W. N.N.
0220. Powroźnik Józef, Kpt.
0221. Babicz Rudolf, ppor.
0222.
0223. Solewski Wincenty, por. ur. 7. VIII. 1905r. pow. Lublin.
0224. Kołodziejczak Wacław, urodz. 18. V. 1897 r.
0225.
wojsk. N.N. alub Wierzyński Stefan-Alojzy, oficera
0226.
0227.
0228. Siemiński Ludwik, mjr., urodz. 31. I. 1897 r. bw Krakowie, mieszk. Modlin, Kościuszki 219b
0229. Białecki Leon, ppor. urodz. 1896r.
0230.
por.
0231. Wolski Bolesław, ppor.
0232. Skraywan Jerzy, major, mieszk. W-wa, Białostocka 20 m 32, urodz. 18. VI. 1898
0233. Wiercidło cvel Wirciłłoc Tadeusz, por.
0234. Wru,... Wiktor, por. z Wilna, ul. Wielka 27
0235.
W.N.N. dguzik z uniformud
0236. Mazur S... ppor. eadres: Mazur Jan, p. Wystrowiece
0237. Wrób...flub Wrob...Wiktor lubf Ignacy, por. urodz. 5.VIII.1903r. Tarnów
0238.
W.N.N. gnaramienniki bez odznakg
0239. Kuźmiński Arkadiusz, urodz. 29.I.1907r. zamieszk. W-wa, Akademicka 5, hstudenth
0240. Kamiński Tadeusz, urodz. 1.VI.1908r. ilub 1906i w Ciechanowie
0241.
N.N. – kartka szczep. tyfusu w Kozielsku Nr. j1698j
0242.
W.N.N. knaramienniki bez odznakk
0243. Własienko Wladysław, cywil.
0244. Łopuszko Edward, cywil - Witold Łopusko i J. llub Annal Łopusko Wilno - łSzyczkowska/?/ nr. 10ł
0245. Mazur Stanisław, kartka szczep. tyfusu w Kozielsku 3180
0246.
N.N. notes i trzy nazwiska: Osiński Wacław ppor.,
Wojtowicz Szymoni, Rzozewski mRzażewskim Al.
0247.
major N.N.
0248. Baranowski Adolf, por.: adresy: W-wa, Stalowa 5, Rydza Śmigłego 6 m. 9” i Chrzanów, Piłsudskiego 63
0249. Kapitan N.N., kartka szczep. tyfusu w Kozielsku Nr. 1677.
0250.
major N.N.
0251.
0252.
kapitan N.N. – depesza przez „Dobrowolska” stempel poczt.
Kozielsk 1n2n.III.1940r.
0253.
por. N.N.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane piórem
bb – dopisane piórem
cc – dopisane powyżej piórem
dd – dopisane piórem
ee – dopisane piórem
ff – dopisane powyżej i poniżej piórem
gg – dopisane piórem
hh – dopisane piórem
ii – dopisane powyżej piórem
jj – dopisane piórem
kk – dopisane piórem
ll – dopisane powyżej piórem
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-80254. Horzog lub Hercog Stefan, oficer W.
0255. Badowski Wiktor, kpt.– znak rozpoznawczy P.K.U Bochnia
0256.
W.N.N., kartka szcz. tyfusu Kozielsk, 1794, cnaramienniki bez
odznakc
0257.
Cywil N.N.
0258. Pajewski Antoni - Czesław, ppor. dur. 1881 lub 1891r.d
0259. Wołodkiewicz Piotr, kpt.– kartka pocz. od Mariana Kuny, W-wa, Krucza 47-a.
0260. Budzin Julian-Mieczdysławd, lekarz W., urodz. 1909 r., enaramienniki bez odznake
0261.
W.N.N. fnaramienniki bez odznakf
0262. Gladyszewicz gvel Gladysiewiczg Emil, list od Marii Gladyszewicz, Domanowo, p-ta Briańsk pow. Białystok
0263. Grapow Eugeniusz, por. urodz. 29.XI.1897r.
0264.
major N.N.
0265.
N.N.
0266.
N.N.
0267.
N.N.
0268.
N.N.
0269.
N.N., kartka poczt. od Zbigniewa Karalkian Wilno,
Tiltogatne 53.
0270.
porucznik N.N.
0271.
0272. Dobrowolski Włodzimierz, por. lekarz
0273.
ppor. znaleziono pokwitowanie na nazwisko por. Czubiński.
0274.
major
0275. Baranowicz Edward,
W. hnaramienniki bez odznakh.
0276. Machowski Franciszek, por.
0277. Bartoszyński Kazimierz, por. - aptekarz, W-wa, Czerniakowska 204 m 37
0278.
NN
0279.
pułkownik N.N. kart. z 10-ma nazwiskami pułkowników.
0280. Zajączkiewicz Józef, major - aptekarz
0281.
0282. Duchnowicz Antoni, W., ur. 2. 1905 r. iinstr./?/ OK - naramienniki bez odznaki.
0283. Lisiecki Adam,
0284.
0285.
0286. Dziużyński Kazimierz, płk:, krzyż Virt. Militari.
0287. Żuromiński Marian, W., ur. 3.IV.1910 r. w Tarnowie, jnaramienniki bez odznakj.
√ 0288. Goldnicht kvel Goldmichtk Izaak, dr: medycyny, por.
a

a

b

b
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-90289. Dobrowolski Czesław, por. chemik
0290.
ppor. N.N.
0291. Elke Maksymilian, ppor. mieszk. Wejherowo, ul. Sobieskiego 20
0292. Byczkowski Mikołaj, por.
0293. Kronenberg Artur,
mieszk. Warszawa, ul. Grzybowska 32
0294.
Wojsk. anaramienniki bez odznaka
0295. Kulesza Władysław, płk.
0296. Wiluch Piotr, ppor.
0297. Markowski Bolesław, por. inżynier, kartk. pocz. od Markowskiej z Kielc, Śniadbeckich 21b
0298. Siciński Zygmunt, por.
0299. Doroczyński Lucjan, ppor. urodz. 11.II.1902 r. w Baranowiczach
0300. I Balin gen Antoni-Witold mjr. urodz. 13.VI.1886 r.
0300. II Ramold cvel Ramolt Wiktorc Witold, lekarz
0301. Steczniowski Michał, por. urodz. 7.IX.1885 r.
0302. NN
0303. NN
0304. NN
0305. Turkiewicz Jan, por. książ. czekowa Nr. 817936 C
0306. Downarowicz dlub Dowsławowiczd Kazimierz, Częstochowa
0307. Skonieczny Andrzej, por.
0308. Lech Stefan, por. elista oficerówe
0309. Talarczyk
0310.
major, fłańcuszek z Matką Boskąf
0311.
porucznik
0312. Konopacki Stanisław, kpt. urodz. 17.I.1885 r. w Wilnie, mieszk. W-wa, Jerozolimskie Nr. 9
0313. Krogulski Henryk - Stanisław, urodz. 15.VII.1905 r.
0314. Dąbrowski Czesław, Brześć Litewski
0315. NN
0316. Lipman gvel Lippmang Czesław, ppor.
0317. Radecki-Mikulicz Edward-Henryk, ppor.
0318.
0319. Firko Henryk, por.
0320.
0321.
cywil N.N. hw ubraniu cywilnymh
0322. Moszczyński Antoni, dr. med.
0323. Burka Józef
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- 10 0324.
N.N.
0325.
N.N.
0326.
N.N.
0327.
kapitan N.N.
0328. N.N.
0329. Postolka Tomasz, urodz. 30.IX.1909 r. w Woronówce.
0330.
Wojsk. nierozsp.
0331. Pilikowski Janusz, por.
0332. Lichoń Julian, por.
0333. Zyblewski Józef, dr. med. Brześć n/Bugiem
0334.
Wojsk. N.N.
0335.
Wojsk. N.N.
0336.
Wojsk. N.N.
0337. Engel Abraham, kpt. lekarz
0338.
kapitan N.N.
0339.
pporucznik N.N.
0340. Salega avel Sałęgaa Jan, major
0341.
kapitan N.N.
0342. Schimscheiner bvel Schimcheimerb Wilhelm, ppor.
0343.
cywil, N.N. cw ubraniu cywilnymc
0344. Bagiński Eugeniusz, kpt.
0345.
pporucznik N.N.
0346.
Wojsk. N.N., dlistd
e
e
0347. Winkowski vel Wińkowski Henryk – adwokat
0348.
porucznik N.N.
0349. Stępel Jan, por., urodz. 26.I.1906, mieszk. Łagiewniki, ul. Piłsudskiego 8
0350.
porucznik
0351.
Wojsk. N.N.
0352.
Hirsch-Oszerowicz-Widgorowicz lekarz ?
0353.
Wojsk. N.N.
0354. Pietraszek Józef, kpt.
0355.
kapitan N.N.
0356.
kapitan N.N.
0357.
pporucznik N.N.
0358. Rydlewski Teofil, ppor. - Gdańsk.
0359.
Wojsk. N.N.
0360.
pporucznik N.N.
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0361.
pporucznik N.N.
0362.
ppor. lekarz a(?)a N.N.
0363. Bindner Eugeniusz, ppor., Kraków, Łobzowska 52 m. 6
0364. Moroński Wotold, ppor.
0365.
Wojsk. N.N.
0366. Laszer Feliks, ppor.
b
0367. Bonczkowski Szymon, wojsk., vel Bączkowski vel Bęczkowskib
0368.
Wojsk. N.N.
0369. Stark Edward-Alfons, por., urodz. 1898 r. dn. 10.VII.
0370. Łyszkowski Jerzy, por. cvel Lyszkowskic
0371.
Wojsk. N.N.
0372. Schubert Tadeusz, ppor.
0373.
ppor.
0374. Bilmin Stanisław
0375.
Wojsk. N.N.
0376. Aleksewicz Zygmunt
0377.
N.N.
0378. Mejster Stefan, urodz. 20.II.1887 r., m. Częstochowa, Al. Wolności 23
0379. Maczewski Zygmunt, M.
cywilny, urodz. 21.XI.1874 r.
0380. Szmulski dvel Smulskid, ppor.
0381. Chojecki Włodzimierz, kpt. lekarz
0382.
ppor.
0383. NN
0384.
Jan, wojsk. urodz. 10.VIII.1895r.
0385.
Wojsk. N.N.
0386. Specht Eugeniusz
0387.
Wojsk. N.N.
0388. Puzdrakiewicz Kazimierz, ppor.
0389. Krzyszkowski Tadeusz, por. urzędnik techniczny.
0390.
Wojsk. N.N.
0391.
cywilą N.N. ew ubraniu cwilnyme
0392.
ppor. N.N.
0393. Słotołowicz fvel Złotołowiczf Tadeusz, wojskowy
0394. Glikman Leon, ppor. lekarz.
0395.
porucznik.
0396.
cywil gNN w ubraniu cywilnymg
0397. Derczyński Stanisław – cywil hw ubraniu cywilnymh
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- 12 0398.
Wojsk. N.N.
0399. aNNa wojsk.
0401.
Wojsk N.N.
0401. Grody Władysław, por.
0402.
0403. Konarzewski Dariusz-Wojciech
0404. Uruski Wacław, por.
0405.
0406. Starda Włodzimierz-Felicjan, urodz. 16. II. 1911 w Chrzanowie
0407. Szancer Max, por. nadawca kartki poczt. Berta Szancer, Bielitz
0408. Czajkowski Hieronim
0409. Pohorecki Bronisław-Hubert bBolesław-Herbert – cywilnyb, W-wa, ul. Starklowiecz c(?)c 99
0410. Pastwa Wacław, por.
0411.
N.N.
0412.
porucznik N.N.
0413.
0414.
N.N.
0415.
porucznik N.N.
0416. Juszkiewicz Karol - nauczyciel z Kleszczowicz
0417. Nowak Zbigniew
0418. Hoffman Wilhelm-Lucjan, gm. Sępólno dSempolnod, pow. Koło
0419.
N.N.
0420.
N.N.
0421. Miklaszewski Jerzy, kpt.- kartka od Miklaszewskiej, W-wa, Kielecka 46
0422.
0423.
N.N. chusteczka z monogr. ST i okulary
0424.
N.N.
0425. Wieczorek Antoni, kartka pocz. adr. nadawcy W-wa, Fabryczna 30 m. 4.
0426.
0427. Szwedek Antoni - obrączka 10.IV.1939 litery M.D.
0428. Olszewski Mieczysław, z kartki szczep. tyfusu 282 w Kozielsku
0429. Dudziński Edward-Stanisław, ppor.
0430. Młodecki Edmund-Karol, dr med. kpt. - Brześć n/ Bugiem, ul. Zygmuntowska 51 m.
0431.
N.N.
0432.
N.N.
0433.
ppor. N.N.
0434.
N.N.
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0435.
N.N. znaleziono receptę w Kowo... 3 maja 96 tel. 42
0436. Starczyk Kazimierz, por. Pińsk, ul. Unicka 22
a
a
0437. W......chowi lub ekowi ppor., Lwów, posiadał obligację poż. państw. 5 % a 50 zł. Nr. 3194978 i 3194977 blub
319477b i 13 fotografii.
0438. Pachnikiewicz Wacław, - kartka pocz. club 4 kartyc adr. nad. W-wa, Bracka 14 m. 2 Krzesińscy
0439. ppor. N.N. list w język. niem. do Komendanta obozu 4.II.1940r.
0440. Kwiatkowski Zbigniew Jac, ppor. urodz. 9.V.1912 r.
0441. Kukiełka dvel Kukełkad Józef, por., 2 pocztówki
0442. Gabrych Alojzy - z legitymacji urzędn. Zarz. Miejsk.
0443. Kindt Gustaw, ppor. urodz. 21. II. 1911r. w Radomiu, kartka pocz. od Zofii Kindt, W-wa, ul. Fałata 2 m. 53
0444. Krusche Jan, kpt. - adwokat, W-wa, Jerozolimskie 49 m. 7 i Piusa 36
0445.
N.N.
0446. Dzikowski Czesław – inżynier, W-wa, Asfaltowa 12
0447. Koziołek Leopold, ppor. Ryngraf z Matką Boską
0448. Broński eBorońskie Wacław, legitym. urzędn. Zarz. Miejsk.
0449. Kurowski Mieczysław, por.
0450.
N.N.
0451.
porucznik N.N.
0452. Binder Eugeniusz, urodz. 1904 r.
0453.
ppor. N.N.
0454.
porucznik N.N.
0455. Czarnofefcki Zygmunt, ppłk.
0456.
N.N.
0457. Koperski Tadeusz, ppor.
0458.
ppor. N.N.
0459. Swierczewski Sycweriusz, ppor.
0460. Kamieński Stanisław, komandor ppor. z kartki wizytowej, godznakig na naramienniku
0461. Spławiszewski Marian, ppor.
0462. Pyszko Jan, urodz. 9. VI. 1881r. w Kutnie.
0463.
ppor. kartka pocz. od Chaniewskiego Henryka, Horyń
stempel 2.VI.1939 r.
0464.
major N.N.
0465. Kwaskowski Stanisław, mjr. - znaleziono telegram
0466.
kapitan N.N.
0467. Szypowski Antoni-Włodzimierz, mjr.
0468.
0469. Stolarz Stefan, ppłk legitym. Okr. Krak. P.C.K. Nr. 21
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0470.
0471.
0472.
0473.
0474.
0475.
0476.

Sępkowicz Władysław, mjr. karta Łowiecka 33172
Janicki Jan, kpt.
Certowicz Jan, płk. lekarz
N.N.
kapitan N.N. posiadał listę z 20-ma adresami
major N.N.
Bauerfeund Gustaw, mjr. - kartka pocz. od Marii Bauerfeund W-wa, Jerozolimskie 20, u p. Borysowicza z
8.I.40 r.
Sapiejewski Jan-Tadeusz, płk. lekarz.
Połczyński Wincenty-Franciszek mjr.
Rajchenberg Guido mjr.
Chojecki avel Chojęckia Edmund, mjr.
Kutyba Józef ppłk. urodz. 9. II. 1899r. w Krakowie.
N.N.
Lesiński Piotr, kpt.
Głażewski Bolesław płk. lekarz.

0477.
0478.
0479.
0480.
0481.
0482.
0483.
0484.
0485.
0486.
0487. Ziółkowski Jan-Leon, mjr. st. kapelan, legitym K.O.P. 1637
0488.
kapitan, kartka pocz. od ? z Ostrowca, ul. Łutowsk[a] Nr. 23-a
0489. Jamiołkowski Konstanty, płk. lekarz, urodz. 17.IV.1895r. kart. pocz. od Kopczyńskiej Marii, W-wa, Zielna
6 m 2-a 5.I.40 stempel
0490. Solski Adam mjr.
0491. Horak Stefan kpt.
0492. Stefanowski Antoni płk. lekarz z Warszawy
0493. Macner Bolesław płk.
0494. Sielewicz Julian ppłk. legitym. Aeroklubu
0495. Hajzik Antoni, mjr.
0496. Wójtowicz Marian, ppłk.
0497. Pilecki Julian mjr., Kraków ul. Topolowa 46, II piętro
0498. Murawski Eugeniusz ppor. inżynier, legitym. urzędn. Zarz. Miejsk.
0499.
N.N.
0500. Michalik Paul-Adolf por., urodz. 11. XI. ?
0501. Drugman Drugan Włodzimierz, urodz. 15. I. 1910r.
0502. Godłowski Włodzimierz por. lekarz
0503. Pyrzyński bvel Pyszyńskib Tadeusz-Władysław por.
0504. Jerzykowski Jerzy por.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane powyżej piórem
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- 15 0505.
0506.
0507.
0508.
0509.
0510.
0511.
0512.
0513.
0514.
0515.
0516.
0517.
0518.
0519.
0520.
0521.
0522.
0523.
0524.
0525.
0526.
0527.
0528.
0529.
0530.
0531.
0532.
0533.
0534.
0535.
0536.
0537.
0538.
0539.
0540.
0541.

porucznik N.N., 2 fotografie i cygarniczka
Kabiesz Ferdynand ppor., urodz. 30.IV. 1899r. w Chrzanowie alub w Chorzowiea, ul. Konopnickiej 22-a
Baranowski Tadeusz ppor.
Kinderman Alojzy ppor.
Wojsk. N.N.
Motarski Tadeusz Wojsk.
cywilny N.N. bw ubraniu cywilnymb
cywilny N.N. cw ubraniu cywilnymc
Chrostowski Tadeusz Wojsk. karta poczt.
Wojsk. N.N.
Domański Eugeniusz por.
Epstein dvel Epszteind Maurycy kpt.
Ulasiewicz Kazimierz
Banaszewski Władysław ppor.
Baraniecki Kazimierz por.
Francewski evel Tracewskie Wincenty-Walerian urodz. 14.XII.1910 w Radomiu
Salinger Stanisław ppor. Urodz. 11.XI.1913 r.
Wojsk N.N.
Morawski Tadeusz ppor. wet. urodz. 21.V.1909 r.
Nocuń
Wojsk., urodz. 16. V. w Pińczowie, syn Andrzeja
Fedorowicz Stanisław por. adres Irena Szymańska W-wa, Dziennikarska 12
porucznik N.N. 2 listy i fotografia
Krzanowski Walerian por., Kraków, Kujawska 20 m. 4
Kędziora Kazimierz ppor. - list
Matuszewski Stanisław wojskowy
Zimodro Stanisław wojskowy, adres Stanisława Zimodro – Iwieniec
Kowalczyk Mieczysław wojskowy, kartka flub 4 kartyf pocz. od Jadwigi Kowalczyk Prądnik Czerwony,
Legionów 10
Łuniewski Ludomir por. 3 kartki pocztowe 1 list.
Gajewski Zdzisław-Franciszek por. urodz. 2.IV.1908r.
Tomczyk Wiktor wojskowy, nauczyciel gimnazjum w Kielcach
Hirsz gvel Hirschg Antoni-Marian ppor. 2 listy fotografia.
Kouczak hvel Kończakh Sylwester ppor.
Sliwka Karol ppor.
Mirzak - /Mirsak/ Józef ppor. urodz. 28.I.1911r. pow. Poznański
Piątkowski Franciszek por.
Kostrzewski Stanisław ppor.
Kozakiewicz Aleksander Józef-Aleksander iW.i
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- 16 0542.
0543.
0544.
0545.
0546.

Wykpisz Stanisław wojskowy, Helena Wykpisz, Białystok, Podlazna 3 m.5
Sierszewski avel Sierszeńskia Wandali wojskowy, kartka pocz. od Marii Kasprzakowej, Poznań, ul. Wilda 44
Barabacz Józef ppor.
Mrawiński Tadeusz por.
oficer adres bNKPb Lucyna Sokalska Lisiowola club
Lisiowólkac, p-ta Wohyń, pow. Stablin
0547.
Wojsk. N.N.
0548. Pawelec Wiktor wojskowy, Sosnowiec, ul. Kreta 5
0549.
Wojsk. N.N.
0550. Glegier Tadeusz ppor.
0550a. Swięcicki Roman ppor.
0550b.
kapitan N.N.
0551. Hartman dvel Hartmannd Kazimierz por. urodz. 1900 r.
0552.
Wojsk. N.N. fotografia z chłopczykiem około 3-ch lat na
koniu i druga na wielbłądzie
0553.
0554.
0555.
porucznik N.N.
0556. Rogalski Julian wojskowy - kartka pocz. od Ludmiły Rogalskiej, Wilno, Piwna Nr. 6 m. 47
0557.
ppor. N.N. monogram na portmonetce M.S. kartka poczt.
Skarżysko Rozw. eZąb z pr. strony u góry srebrnye
0558. Pruszyński Feliks
wojskowy
0559. Cieplak Witalis
ppor. syn Aleksandra i Stefanii
0560. Bednarek Leon
ppor. ur. 4/XI. r?
0561. Topolnicki Edward
wojskowy, kartka poczt. stempel Wygoda z 1 1940r.
0562. Kluczyński Wawrzyniec Bohdan
ppor.
0563.
wojskowy N.N. nr. na koszuli 233-I
0564.
ppor. N.N.
0565.
por. lotnik N.N. notes i płaszcz skórzany brązowy
0566.
wojskowy N.N. kartka pocztowa z podpisa[mi] Maryś i Boguś
i 1 medalik
0567. Firek Karol
wojskowy, nauczyciel gim.
0568. Kinalski Stanisław
wojskowy, f2 listy, 1 karta, znak rozpozn., medalik z łańc.f
0569.
ppor. N.N.
0570. Golaschni Lothar
wojskowy, 2 listy pisane po niemiecku
0571.
wojskowy N.N.
0572. Kijak
dr. med.
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- 17 0573.
0574.
0575.
0576.
0577.
0578.
0579.
0580.
0581.
0582.
0583.
0584.
0585.
0586.
0587.
0588.
0589.
0590.
0591.
0592.
0593.
0594.
0595.
0596.
0597.
0598.
0599.
0600.
0601.
0602.
0603.
0604.
0605.
0606.
0607.

Kubicki Kazimierz
Krukowiecki Edmund
J...... S.......
Jastrzębski Bolesław
Mosgal Józef

por.
ppor.
oficer, list z Łodzi z 3/II. 40r. i 3 fotogr[afie]
ppor.
kpt. ur. 13/....1895r. w Grodzisku, Raimno alub Radimnoa,
ul. Mickiewicza 28a blub 28cb
Rogoziński Kazimierz
wojskowy
Cichocki Hieronim
ppor.
wojskowy N.N.
Bortkowicek Czesław
wojskowy
Jankowski Tadeusz
wojskowy kier. Państwowej Bibl. w Grodnie
ppor. N.N. na karteczce dołączonej do listu pisanego
przez żonę Zofię podpisany prawdop. chłopczyk Edmund
Szymański.
Kowacz Zbigniew
oficer
Skoczyński Jerzy
wojskowy, list z Lubaczowa 25/I 1940 r. za w Sanoku
por. N.N.
Mocuke club Moenkec Edmund
ppor. lek.
por. N.N.
kpt. N.N.
Schimmel Szymon
wojskowy dr. med.
Leytner Kazimierz
kpt.
Eibel Konstanty
kpt. ur. 22/XII 1899 r. w Żywcu, miesz. Sandom[ierz],
ul. Mickiewicza 22
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
Piórkowski Antoni
cywilny, 1 list i 2 kartki pocztowe dw ubraniu cywilnymd
Paczuski Romuald
kpt.
Burakowski Józef Władysław
ppor. ur. 18/III 1899 r.
Twardowski Tadeusz
ppor.
Olszański Bolesław
por. ur. 6/IV 1897r.
oficer lotnik
e
e
Rostowski lub Kostowski Maria Adam Marian
ppor. ur. 17/XI 1910 r.
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
Stube Alfons
ppor. 2 medaliki
Kobusiewicz Aleksander
por.
Słomka Jan Tadeusz
wojskowy
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- 18 0608. Majchrowski Romuald
ppor.
0609.
wojskowy N.N.
0610.
ppor. N.N.
0611. Fabisiewicz avel Fabisewicza Stanisław
wojskowy
0612.
wojskowy N.N.
b
b
0613. Wanzieher ? vel Wernzieher, vel Wanzicher Jakób ppor. lotnik
0614.
wojskowy N.N.
0615.
ppor. N.N.
0616.
ppor. N.N.
0617.
N.N.
0618. Ślaski wel Ślazki Jan
0619.
0620.
wojskowy N.N.
0621.
cywilny N.N. cw ubraniu cywilnymc
0621/a. Kardas dvel Kordasd Marian Dyonizy
oficer, ur. 10/III 1911r. w Bydgoszczy
0622.
ppor. N.N.
0623. Górski Wincenty
por. kartka pocztowa od Zofii Górskiej, Warszawa ul. Smolna 25/
znaleziono listy ppor. Janicki 17 uł.,podchor. Kronch 15u[ł]
ppor. Daszkiewicz, podchor. Czarnecki Marc[el] podchor.
Płuciński 15 uł. mjr. Majewski po[r.] Podhorski 17 uł. ppor.
Porgowski 15 uł.
0624.
wojskowy N.N.
0625. Kaniewski Dominik
wojskowy ur. 4/VIII. ...3r., miesz. w Warsza[wa], Szeroki
Dunaj 9 m. 36
0626. Moroz evel Morsze Jan
kpt.
f
f
0627. Leśkiewicz Marian vel Liskiewicz
por.
0628. Rosiński Zygmunt
ppor. Sochaczew Słowackiego 12
0629. Alszewski Wacław
por. dr med.
0630. ..... Antoni
kpt.
0631. Gortel Stanisław
ppor.
0632.
wojskowy N.N.
0633.
wojskowy N.N.
0634.
kpt. N.N.
0635.
ppor. N.N.
0636.
por. N.N. glub ppor.g
0637. Bonysch Boenisch Hipolit Antoni
ppor.
0638. Strożewski Witold
ppor.
h
h
0639. Zeslaw vel Zesław Rudolf
wojskowy
0640.
wojskowy N.N.
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bb – dopisane poniżej piórem
cc – dopisane piórem
dd – dopisane powyżej piórem
ee – dopisane powyżej piórem
ff – dopisane piórem
gg – dopisane piórem
hh – dopisane poniżej piórem

doKumenTY

127

- 19 0641.
0642.
0643.
0644.
0645.
0646.
0647.
0648.
0649.
0650.
0651.
0652.
0653.
0654.
0655.
0656.
0657.
0658.
0659.
0660.
0661.
0662.
0663.
0664.
0665.
0666.
0667.
0668.
0669.
0670.
0671.
0672.
0673.
0674.
0675.
0676.

Sznert Szonert Jerzy
Kmieć avel Kmieca Tadeusz

Góral bvel Goralb Bolesław
Zachariasiewicz Ignacy
Bober Antoni
Woźniak Zygmunt
Szydłowski Edward
Rupniewski? Roman?
Zarybnicki Henryk
Stypiński Witold Marian
Chojnacki Mieczysław
Piwowarczyk Stanisław
Paskiewicz Ryszard
Rotenberg Mieczysław
Szajda ?? Piotr??
Grodecki Jan
Przygodziński Bronisław

Godel Dawid
Gierka Stanisław
Wiechec Karol fvel Wiechećf
Urbańczyk Eugeniusz
Żuralski Tadeusz
Dziubiński Karol

wojskowy N.N.
wojskowy
por.
wojskowy N.N.
kpt. N.N.
wojskowy N.N.
ppor.
por. z Krakowa
wojskowy dr med. Kraków ul. Długa 88
por.
por.
znaleziono bilet wizytowy „Rupniewski Roman”
lista z 33 nazwiskami oficerów, m.innymi Kar Korczak
Marian i dr. Jędrych
ppor.
kpt. 17/IX 1898/20 dolarów w złocie/
ur. 3/III 1894 r.
wojskowy N.N.
ppor. 1 club 7 c p. szwoleż.
ppor. ur. 1909 r.
d
2 biletyd wizytowe ez nazwiskiem Piotr Szajdae
wojskowy karta pocztowa od Celiny Grodecki, Warszawa ul.
Biała 2 m. 24
wojskowy N.N.
wojskowy, 3 karty poczto. E. Przygodzińska Poznań
wojskowy N.N.
N.N.
wojskowy N.N.
wojskowy
wojskowy N.N.
mjr.
wojskowy
por.
ppor. N.N.
wojskowy N.N.
wojskowy
Warszawa, ul. Radzymińska 10
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0677.
0678. Schreer Joachim
0679. Lewicki Aleksander
0680. Bronowski Marian
0681.
0682.
0683.
0684.
0685.
0686.
0687.
0688.
0689.
0690.
0691.
0692.
0693.
0694.
0695.
0696.
0697.
0698.
0699.
0700.
0701.
0702.
0703.
0704.
0705.
0706.
0707.
0708.
0709.
0710.
0711.
f

[...]f

Galas Antoni
Dziudzic Julian
Gutowski Stefan
Sidorczuk Jan
Morszczyzna Edward Stanisław
Trepka Antoni
Szmalewicz Boruch
Głowacz Piotr
Malejka Leon
Kowalik Czesław
Ferszt Samuel
Karowski Stanisław
Kępiński Witold
Smareczański Jan
Drazkowski avel Draczkowskia Sylwester
Baranowski Kazimierz
Nowak Klemens
...oljański Czesław
Harmacki Włodzimierz
Fleszar Alfred

Brdys Franciszek
Werecki Piotr
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N.N.
ppor. Łódź Narutowicza 48 m. 2
ppor.
ppor. nauczyciel, ur. 22/X 1910 r. w Husiatynie, mieszka
Janów
ppor.
ppor. inż., Warszawa ul. Smolna 24 m. 5
wojskowy
ppor. architekt, ur. 2/II 1902 r.
por.
wojskowy
wojskowy
wojskowy, ur. 23/X 1897 r.
ppor. prof. chemii
por. lek.
wojskowy N.N.
ppor. N.N. łańcuszek z krzyżykiem
wojskowy N.N.
mjr. dr med. Warszawa, ul. Senatorska 24, ur. 4/V 1884 r.
wojskowy
mjr.
wojskowy
ppor.
syn Ludwika
wojskowy N.N.
oficer, bznak rozpozn. metalowyb
mjr.
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
wojskowy N.N.
kpt. z 4 wojskowego Szpitala w Łodzi
ppor. sekretarz cmiejskic z Poznania
mjr dNNd sygnet z onyksem z herbem zdaje się Ślepowron
e
(wrona z podkową)e
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- 21 0712. Staszewicz Zygmunt por. lotn. syn Władysława
0713.
ppor. N.N.
0714. Słoński Jan wojsk. lat 31, syn Józefa matka Wanda Maria z Boldanowiczów alub Baldanowiczówa
0715.
Wojsk. N.N. monogram E.M. złoty na portmonetce bna
cygarniczce monogram E.M.b
0716. Kowalczyk Walerian, wojskowy, list
0717.
Wojsk. N.N.
0718.
ppor. N.N. list z Krakowa z datą 14. II. 1940R
c
c
0719. Tajchen lubTeichen Henryk, por. legitym. wojsk.
0720. Janik Antoni, ppor. urodz. 1892 r.
0721. Wawrzkiewicz Bolesław, por.
0722. Janik Antoni wojskowy, urodz. 1902r.
0723. Urban Antoni wojskowy
0724. Łukasiewicz Kazimierz kapitan z Lublina
0725. Kalafatnik Władysław wojskowy, legitymacja
0726. Jabłoński Jan ppor. inżynier, legitymacja
0727.
porucznik N.N., scyzoryk, medalik z łańcuszki[em]
0728. Kardas dlub Kordasd Marian ppor. z Bydgoszczy albo ze Lwowa, A. Hitlerstr. 67 ealbo 67 m 68e 68
0729. Ciekot Władysław, wojsk. dr med., urodz. 7.XII.1907 r. Czuryty, pow. Siedlce
0730. Makaia fMachniaf Wacław wojskowy - nauczyciel
0731.
wojskowy N.N.
0732.
porucznik N.N.
0733. Barowski wojskowy
0734. Czyzewski ..... major, karta poczt. z Krakowa
0735. Tomaszewski Józef ppor. urodz. 20. III. 1894r., pismo firmy „Tisa” z Warszawy
0736.
Wojsk. N.N.
0737. Hakich Michał kpt.
0738.
ppor. N.N.
0739. Konieczka Edmund kpt. - prawo jazdy
0740. Zawadzki Marian kpt. lotnik
0741.
kapitan, bilecik na nazwisko Lipiński gvel Lapińskig Sanisław
(wizytówka Lipiński albo Lapiński/ fotografia
0742.
ppor. N.N. W-wa Nowy Świat 12 m 25
0743. Kruk Stefan wojskowy urodz. 18.VII.1905 r.
0744. Kłossowicz hvel Kłosowiczh Kazimierz
ppor. inżynier - Opatów, ul. Chmielowska 1
0745. Liberowicz Ignacy - akt ślubu
0746. Obidziński Aleksander dr med. W-wa, ul. Czerniakowska 185 m 7
0747. Gadomski Feliks kpt.
0748. K/ /R/.....blewski kpt., pocztówka z adresami: Porębski, W-wa, WSM 14-a ilub 3 M. 14a 1a przez
Kozłowskichi
j
[...]j
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0749.
0750.
0751.
0752.
0753.
0754.
0755.
0756.
0757.
0758.
0759.
0760.
0761.
0762.
0763.
0764.
0765.
0766.
0767.
0768.
0769.
0770.
0771.
0772.
0773.
0774.
0775.
0776.
0777.
0778.
0779.
0780.
0781.
0782.
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- 22 ppor. N.N.
a
Wojsk. N.N. karta wizyt.: Rużycki Ludwik i 10 rubli złotych.a

Górnicki Feliks por. dr.
Nietupski Julian wojsk. dr. - kartka poczt. od Reginy Nietupskiej Białystok
Kapitan N.N. Virtuti Militari
Mogilnicki Tadeusz kpt. dr med.
Buchcicki vel Buchcik Julian kpt.
Berzgiński Stefan por. W-wa, Dalska blubDalekab 4 m 28, 4 poczt. od Zofii Wordzijakowej, W-wa, Złota 37
m. 28/ narysował plan obozu Kozie[lsk]
Jaworski Marian wojskowy - 6 pancerny batalion
Wajdenfeld Abram wojskowy dr med.
Matkowski Kamil oficer
Zodrow Maksymilian kpt. urodz. 16.VIII.1883 r.
Lewkowicz Czesław wojskowy – złoty krzyżyk z łańcuszkiem – złoty napis Królusiowi c(?)c- Nulka
Kowalec Stefan-Józef ppor. urodz. 17.X. ....6r.
ppor. N.N. medalik z łańcuszkiem, zaśw. szczep. tyfusu Nr 3805
Wojskowy N.N.
Prus Paweł wojskowy
Pieniążek Stanisław kpt.
Ostrowski Bolesław-Jan kpt.
Olas Feliks wojskowy - legitym. urzędnicza
Urbanowicz Władysław wojskowy
Szafran Franciszek kpt. dr., W-wa, Filtrowa 68
Wojsk. N.N.
Wojsk. N.N.
d
d
Krzyżanowski Roman por. lub ppłk. W-wa, Jagiellońska 31 m 5
Wojsk. N.N. fotografia wyblakła – napis kochanemu Siasiowi
ciotka Krzysia, eodczytano na liście „mojemu kochanemu Stasiowi
- Krysia”e
Borkowski Tadeusz wojskowy
oficer N.N. – srebrna papierośnica
Ciołkosz Jan major 75 pułku piechoty
Dudek
wojskowy
Maciejewski Kazimierz por.
Kostkiewicz Zygmunt por. flub ppłkf Virtuti Militari
K............... Bolesław, syn Zygmunta – fotografia z napisem „ Twoja kochająca cię żona Lwów 13.II.40 list z
tej samej daty
Czapliński Antoni ppor. prof. gimnazjum, urodz. 16.II.1904 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane piórem
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0783.
0784.
0785.
0786.
0787.
0788.
0789.
0790.
0791.
0792.
0793.
0794.
0795.
0796.
0797.
0798.
0799.
0800.
0801.
0802.
0803.
0804.
0805.
0806.
0807.
0808.
0809.
0810.
0811.
0812.
0813.
0814.
0815.
0816.

- 23 Benth Jan por.
Zuk Henryk wojskowy – legitym. urzędn. miejska
Wojsk. N.N.
Okoński Stanisław-Leon ppor.
Wojsk. N.N.
Wojsk. N.N.
Lacki Bolesław por. urodz. 2.VII.1910r. w Janina alub Jamnaa pow. Kielce
Swierk Józef wojskowy 53 pułk piechoty
Niedzielski Jan urodz. 1898 r. oficer
....balski Wiktor wojskowy
Igielski Tadeusz ppor.
Gryniewicz Eugeniusz blub Gemaoliuszb oficer – krzyżyk z łańcuszkiem, cppor.c
Pucek Karol ppor., urodz. 10.IX.1910r. zamieszk. Chorzów, urzędn. Magistratu
ppor. N.N. drewniany krzyż, 1 plakiet
Drezdner Robert wojskowy dr. med., Lwów plac Smolki 5 - znak rozp. dow. osob.
ppor. N.N.
Prokop Antoni kpt. - książka P.K.O., Zw. Ofic. rezerwy i P.C.K. oraz 2 kart[y] pocztowe
Zieliński Stanisław major – trzy monogramy metalowe Z.S, oznaka portowa cpułkowac, książka wojsk.,
2 listy 1 pocztówka
Krajewski Roman-Wincenty kpt. urodz. 29.X.1887 r. – W-wa, Pl. Inwalidów, książeczka P.K.O. na Zofię
i 2-ga na Marię Krajewską
Raczyński Janusz kpt. - wizytówki, Ryngraf, 2 medaliki
Jeleń Kazimierz major - karta przydziału wojsk., 2 fotografie
Majewski Zdzisław major - 3 pocztówki, 2 listy, wizytówki
Kwieciński Tadeusz wojskowy, - W-wa, Złota 32 m. 29, zapalniczka, świad. szczep. Nr. 605
Rzewuski Tadeusz wojskowy - inżynier - oficer – świad. szczep: tyfusu 405
kapitan N.N.
Strasiak Struziak Franciszek oficer urodz. 20.X.1902r. Dąbrowa - Grudziądz C.W.K
Kogut Adam kpt. brygada pancerna
N.N. pocztówka od Kawuskiej dlub Kawska, lub Kauskad
Michaliny, Baranowicze, ul. Markowa 1, medalik z
łańcuszkiem
Kras Stanisław kpt. zamieszk. Tarnów, Nowy Świat 35, krzyż Virtuti Militari
Jankowski Stefan kpt. urodz. 2.IX.1898r. Jasień, gm. Grajewo, Nowa Koszarowa
Mikula Józef Kazimierz urodz. 1901r. zam. Swieceneiec - żona Maria
Hudca fvel Hudecf Wacław kpt. 4 pocztówki, gokularyg list od Hudecowej, W-wa, ul. Haukego 12 Żolib[orz]
Lubich Stefan kpt.
wizytówka, 1 medalik.
Fridrich vel hFrydrychh Roman ppor. - 3 pocztówki nad. Maria Frydrych W-wa iMickiewicza 30i
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- 24 0817.
N.N.
0818. Janiszewski Mieczysław por. - prawo jazdy wojskowe
0819. Janczar Józef ppor.– nauczyciel, karta poczt. z nadaawcąa P. Zofia, Nowogród, ul. 3 Maja 4
0820.
kapitan N.N. odznaka 57blub 58b pułku piech., wszywka
ubraniowa z nazwiskiem Miller club Müllerc
0821. Batorski Kazimierz ppor. inżynier, Anin, ul. Krótka 12
0822. Pełka Piotr kpt. - krzyż Virtuti Militari, 11 list od żony nadany do Koziel[ska]
0823. Zawadzki Stanisław syn Aleksandra, 2 listy, 4 pocztówki od żony Zawadzkiej Zofii, W-wa, Zielna 7 m. 2
0824. Kucharski Marian kpt. – legitym. M.S.Wojsk., wizytówka i 1 fotogr., legitym. Zw. Ofic. rezerwy
0825.
kapitan N.N. - 5 małych słoni
0826. Lippa Czesław-Henryk kpt. – 5 pocztówek, 1 list, świad. szczep. 4061
0827.
0828. Czyżewski Antoni-Eugeniusz kpt. – świad. ślubu z Ireną Turską, 4 listy i 2 poc[z]., świad. szczep. 4167,
1 medalik z łańcuszkiem
0829. Komorowski Eugeniusz rtm. – legitym. osob. Nr. 742
0830. dN.N. d
0831. eN.N. e
0832. Jankowski Tadeusz por. - karta poczt. od Wacława Jankowskiego Gostyń
0833.
0834. Helbing Stefafnf-Józef – referent, legitym. Zarz. Miejsk. m.st. W-wy
0835. Zwierzchowski Roman wojskowy, syn Adama, zaświadcz. szczep. gtyfusug 836
0836. Jakubowicz Dobiesław wizytówki, karta poczt. oraz pamiętnik
0837. Burg Franciszek-Marian ppor. rezerwy, urodz. h18.IX.190.h
0838.
0839. iN.N.i
0840.
0841.
0842.
0843.
0844.
0845.
0846.
0847.
0848.
0849.
0850.
j
?
Drewski Karol, inż. chem., książka PKO. nr 855 235 D urodz. 8.II.1899 – Wspólna [...]j
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa – dopisane powyżej piórem
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dd – dopisane piórem czarnym atramentem innym niż w przypadku uzupełnień
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Dublikat
l. nr. 12799a

a

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.

-1Smorawiński Mieczysław – gen. bryg. – urodz. 25.XII.1892 r., zamiesz. Lublin, pl. Litewski 3, książka
PKO, zaświadczenie nadania Krzyża Zasługi, dowód osobisty,
papierośnica, pierścionek złoty z brylantem.
Bohatyrewicz Bronisław – gen. bryg. – zam. w Warszawie, bul.b
3-28, list pisany
przez gen. w Kozielsku, 2 fotografie.
Zwierkowski Łukasz – mjr. – rachunek, wizytówki, notatnik.
Gajda Alojzy – oficer – urodz. 11.XII.1912 r. w Tucholi, książka oficerska, koperta, szkic robiony
ołówkiem węglowym z nazwiskiem i datą „Kozielsk 15.I.1940”.
Nierozpoznany.
Duszyński Lucjan – por.– 2 karty pocztowe.
Trojan Stanisław – mjr.– dowód osobisty z dobrze zachowaną fotografią, świadectwo moralności,
świadectwo urodzenia syna, wizytówka, pewna ilość dobrze utrzymanych
fotografii.
Wegendce Kazimierz – ppr.– karteczka z adresem, zaświadczenie szczepienia z Kozielska, notes
z różnymi adresami, karta pocztowa z nadawcą „J. Damperska, Poznań,
ul. Graniczna 15.
Konstantyn Antoni – kpt. – dwie depesze, dwie koperty z nadawcą Gala Antonowa, Wilno, Kopanica 12.
Nierozpoznany.
Pastuszka Władysław – cywil, trzy karty pocztowe.
Nierozpoznany.
Rzecki Jan – kpt. – dowód osobisty, karta pocztowa na nazwisko wspomnianego z nadawcą „Wanda
Rzecka, Warszawa, al. Niepodległości 245, wizytówka, dwie fotografie żony.
Czajka Józef – mjr.– Tarnów, ul. Konarskiego 8, wizytówka, pieniądze.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Antszej..., oficer, legitymacja oficerska.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Orłowski Walerian – mjr.– list, karta pocztowa, zaświadczenie szczepienia z Kozielska, zdjęcia.
Nierozpoznany.
Kasprzykiewicz Wilhelm – por. – list, wizytówka.
Nierozpoznany.
Hausbrandt Wilhelm – kpt.– ur. 18.I.1895, zam. Warszawa, ul. Reja 5 m. 6, wizytówka, zaświadczenie
szczepienia z Kozielska.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Winkler Wincenty – ppr.– karteczki z adresami, zaświadczenie szczepienia z Kozielska.
Nierozpoznany.
Gitzer Karol – oficer– wizytówka, koperta z adresami „Kozielsk”
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Gargul Stanisław – karta pocztowa.
Gimpel Ludwik – oficer – dowód osobisty.
Nierozpoznany – list z adresem........ Kozielsk, Erholungsheim „Maxim Gorki”
Dobrogoński Tadeusz – ppr. – świadectwo choroby, zaświadczenie szczepienia z Kozielska.
Bochański Maurycy – oficer – dowód osobisty.
Nierozpoznany.
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Sobieraj Jerzy /Georgi/ – świadectwo moralności, świadectwo szczepienia w Kozielsku, 1 list,
pocztowa karta z adresem Sobieraj Georgi Kozielsk, Er-holungsheim
„Maxim Gorki”.
Pawlikowski Ludwik – płk. – dowód osobisty, wizytówka.
Burkacki Kusman – por.– karta pocztowa.
Malinowski Tadeusz – oficer – karta pocztowa.
Oficjalski Piotr – oficer – dowód osobisty.
Buchalski Feliks – por. – list.
Westerski Mieczysław – karta pocztowa, świadectwo szczepienia w Koziel.
list pisany przez omawianego z adresem Maria Michniewicz Pabjanice,
ul. Bracka 12, fotografia.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Danyluk Jan – oficer – znak rozpoznawczy, książka oficerska, list.
Marecki Ferdynand – zaświadczenie szkolne, telegram.
Brzozowski Tadeusz – ppor.– 2 karty pocztowe, notes.
Nierozpoznany.
Bienia Jan – por. – koperta.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Aksanistowski Stefan – ppor. – świadectwo urodzenia.
Kozłowski Stefan – karta wizytowa.
Mayer Eugeniusz Romuald – kpt. – pozwolenie na broń, karta wizytowa.
Gorman Bronisław – legitymacja oficerska.
Walczykiewicz Władysław – ppor. – dowód osobisty, wizytówka.
Borowski Piotr – świadectwo moralności.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Dobrzański Zygmunt – kapt. – 3 karty pocztowe, nadawca A. Dobrzańska, Radom, Parbatka 101.
Szyfter Józef – kpt. – dowód osobisty, karty pocztowe, fotografia, nadawca na jednej karcie pocztowej:
Buluska F. Tiefenbach, kreis Schrimm, Polen.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Łukaszewicz Władysław – list.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Dulas Milon – urodz. 24.X.1910 r. – ppor. – książka wypłat wojskowych.
Gerczak Mieczysław – por. – dowód osobisty, karta mobilizacyjna, wizytówka.
Samogajen Marian – karta pocztowa, świadectwo szczepienia w Kozielsku.
Nierozpoznany – porucznik – wizytówki, notes /w którym są wymienieni gen. Bohatyrowicz
i Smorawiński/.
Danda Antoni – sekretarz Zarządu z Krakowa, dowód osobisty, list, wizytówka i notes.
Dymitrow Narcyz – książka oszczędn. PKO, list z nadawcą Józef Dymitrow Przemyśl, ul. Słowackiego 59.
Andziak Marcin – dowód osobisty, list, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Drozdowski Iwan /Jan/ – list.
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Dorosz Józef – ppr. – ur. 16.VIII.1908, książeczka żołdu.
Barański Tadeusz, dowód osobisty, karta wizytowa, notes, fotografia.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Dubaniowski Dyonizy – kpt.– karta pocztowa.
Nierozpoznany.
Martin Piotr, inż. urz. patentowego w Warszawie, dowód osobisty, świadectwo szczepienia
w Kozielsku, koperta.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Śniegocki Stanisław – ur. 1902, książeczka PKO.
Brzeziński Stefan – por. – sekretarz rachunkowy wojewódzki w Wilnie, zam. w Warszawie, Mokotów,
ul. Kielecka 35. Pismo województwa wileńskiego, rachunek, notes.
Nierozpoznany.
Smagacz Stanisław – kpt.
Nierozpoznany – notes.
Nierozpoznany.
Witkiewicz Jan – ur. 1.VI.1909, ppr., zezwolenie na broń, książeczka PKO.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Grottkuz Tadeusz, Warszawa, ul. Akademicka 5, prawo jazdy, zaświadczenie szkolne, miesięczna karta
tramwajowa.
Daskiewicz ppr., dowód osobisty.
Kaczmarek Stanisław – ppr. lotnik, dowód osobisty, zaświadczenie na broń, karty wizytowe.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – kpt. – notes z notatkami do 22.III.1940 r., wyblakła fotografia z datą 4.IV.1940.
Nierozpoznany – notes z adresem: Koniczka Helena, Lissa, Poznań, Kirchring 2
Massaljoni Piotr, karta pocztowa, listy.
Golabuz Tadeusz – mjr. – dowód osobisty.
Nierozpoznany.
Kuszelski Stanisław – mjr., ur. 10.IX.1894 w Jaworowie, książeczka PKO.
Gąsiewiec/cz/ Edward – mjr. – karta pocztowa.
Kowszik Arkadiusz – kpt. – karta pocztowa.
Nierozpoznany.
Kkulski ppr. – dowód osobisty, dobrze zachowana fotografia.
Nierozpoznany.
Malinowski Ryszard – ur. 3.VI.1898 w Luninies, zam. w Sarnach ul. Kolejowa 37, książka żołdu.
Nierozpoznany – notes.
Zoltowski Stefan – ur. 13.III.1902 w Kargowo ppr., książka żołdu.
Sarnawicz Kazimierz – kpt. – Warszawa, ul. Sienna 26 m. 13.
Dobosz Piotr, znak rozpoznawczy z napisem 102, W, Wilejka 1912.
Nierozpoznany.
Kowalkowski Adam Mieczysław – karta pocztowa z nadawcą: Bohdan Kowalkowski Warszawa, ul.
Piusa XI 23 m. 5.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Maykowski Stanisław – koperta, wizytówka, świad. szczep., kalendarzyk kieszonkowy. – por. ur. 1900,
znak rozpoznawczy, wizytówka, pozwolenie na broń, fotografia.
Nierozpoznany.
Ilkowski Piotr – kpt. – koperta, wizytówka, świad. szczep., kalendarzyk kieszonkowy.
Nierozpoznany.
Kurleto Marian – kpt. – koperta.
Nierozpoznany.
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-4Bober Wojciech – kpt. – dowód osobisty, wizytówka.
Kowalewski Michał – dowód osobisty.
Nierozpoznany.
Bankowski Roman – karta pocztowa.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Wetzer Zygmunt Aleksander – karta pocztowa.
Kistecki Bolesław – por. – karta pocztowa.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Korona Franciszek – wizytówka i koperta.
Wojdat Adolf – wyciąg z konta bankowego.
Orzeł Jerzy – 3 karty pocztowe.
Nierozpoznany.
Wróbel M... – koperta i znak rozpoznawczy.
Kucza Wacław Józef – list, wizytówka i notes.
Zdrochecki Roman J...... – znak rozpoznawczy z napisem: Bochnia 1910, koperta, wizytówka.
Nierozpoznany.
Gadziszewski Władysław – por. – urodz. 22.VI.1895 r. profesor gimnazjum, dowód osobisty, znak
rozpoznawczy, książka wojskowa.
Nierozpoznany.
Biełoglawok Roman – kpt. – karta pocztowa.
Siekierzyński Kazimierz – mjr. – dowód osobisty.
Nierozpoznany.
Druhowino Olgierd – mjr. – inżynier elektr., zaświadczenie z Obrony przeciwlotniczej, wizytówka.
Nierozpoznany – kapitan – notes.
Domalewski Adam – por. – karta pocztowa.
Dworakowski Włodzimierz – por. – urodz. 1895 r., książka wojskowa.
Francewicz Czesław Bernatowicz – kpt. – karta pocztowa.
Burdajewicz Mieczysław – karta pocztowa z nadawcą: M. Burdajewicz Mochen kreis Schrimm,
ul. Muhlen 20, list.
Nierozpoznany – ppor. – dowód osobisty z fotografią, wizytówka z nazwiskiem Hieronim
Włostowski – Nowogródek.
Nierozpoznany.
Drojewski Erazm – urodz. 23.I.1905 r. w Buczaczu, zaśw. szczep. w Kozielsku, karteczka z nazwiskami,
notes.
Wacul /?/ Stefan – depesza „Stefciu pisz do nas jak ci idzie – rodzina”
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Lacki Janusz Antoni – urodz. 2.XII.1902 r., w Radestowie poczta Borkowice, zezwolenie na broń,
notes i list.
Nierozpoznany
Bańkowski Bohdan – znak rozpoznawczy z napisem: 198/34 Wilno miasto 1910, 2 kieszonkowe
kalendarze.
Chołowiecki Rudolf – oficer – korpus V, 2 listy, depesza z Baranowicz:
„Odpowiedz jak ci idzie, pieniądze wysłałam – Gattin”,
depesza z Gorodni z 2.XI. „my jesteśmy zdrowi ........
Michalina i dzieci mieszkają u Stefy Olechowskiej –
WANDA”, karteczka: Chołowiecka, Gorodnia powiat
Baranowicze – 2 depesze otrzymałem cieszę się bardzo, list
wysyłam, zdrowy, całuje – Chołowiecki”.
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-5Nierozpoznany.
Blicharski Wojciech – por. – korpus V, pozwolenie na broń, koperta, fotografia z nazwiskiem
omawianego na odwrocie z napisem „pisz do mnie przez
komendanta obozu Kozielsk” data 18.IV.1940 r. „8 /?/ 1940 r.
moja żona z Tarnopola wysłała mi paczkę”
Dubas Tadeusz – ppor. – prof. chemji – dowód osobisty, pozwolenie na broń, wizytówka, notes,
2 karty pocztowe.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Czajka Bronisław – urodz. /?/ II.1912 r. – ppor., dowód osobisty.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – lista z 53 nazwiskami na rosyjskiej maszynie pisane.
Nierozpoznany – karteczka z adresem: Sznajder Tadeusz Kozielsk.
Gorzechowski Henryk – por. – dowód osobisty, 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – ppor. – notes.
Robak Eugenjusz – karta pocztowa z Węgier.
Urbański Bronisław – por. – legitymacja oficerska, trauschein.
Fromowicz Jan – ppor. – zezwolenie na noszenie odznak wojskowych.
Krabicki Stefan – ppor.– karta pocztowa z nadawcą: J. Krabicka Warszawa, Złota 59 a.
Nierozpoznany.
Witeszczak Stanisław – ppor.– dowód osobisty, list z nadawcą: Witeszczak Stefania – Zamość.
Kozirowski Michał – karta pocztowa, dowód osobisty i fotografia.
Klimowicz Sergjusz – por. – zamieszkały: in Zelwie, Leśnicku, Fürerschein für Krad., znak
rozpoznawczy, 3 karty pocztowe, 6 fotografii.
Leckiewicz Kazimierz – por. – zaświadczenie z sądu, kwit, 3 fotografie.
Wolf Emil – oficer – oficer – dowód osobisty, cygarniczka.
Nierozpoznany – kapitan – notes z różnemi adresami.
Boldok Tadeusz – sekretarz, Warszawa ul. Grodzka, dowód osobisty, notes, 2 fotografie.
Biały Witold Edmund – ppor. – urodz. /?/III.1909 r. in Janiemyslu powiat Sroda, karta pocztowa,
1 fotografia.
Nierozpoznany.
Berodrinsk Zygmunt – kpt. – poświadczenie i notatnik.
Nierozpoznany – mjr. – list z nadawcą: Józefa Wraczek Korecz Staroklasztorna 35.
Nierozpoznany – kapitan – dowód osobisty, wizytówka, notes, 2 karty poczt.
Domagała Tadeusz – ppor. – 23 pułk lekkiej artylerji, dowód osobisty, pozwolenie na broń, wiązka
kluczy z plakietką z „restauracja Savoi, Sosnowice” –
notes.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowa /naramiennik/
Powroźnik Józef – kpt. – dowód osobisty, wizytówka, 2 listy, świad. szczepienia w Kozielsku,
świadectwo urodzenia.
Babiec Rudolf – ppor. – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku, depesza, listy.
Nierozpoznany.
Solewski Wincenty – por. – urodz. 7.VIII.1905 r. w Lublinie, znak rozpoznawczy, karta pocztowa,
pozwolenie na broń.
Kołodziejczak Wacław – urodz. 18.V.1897 r., dowód osobisty. świad. urodz. w języku niemieckim,
3 obligacje, świadectwo ślubu, notes, list.
Wierzyński Stefan Aloizy – oficer – pozwolenie na broń, legitymacja Banku Rolnego, naramienniki
bez xxxxx znaków.
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-6Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Siemiński Ludwik – mjr. – urodz. 31.I.1897 r. w Krakowie, zamiesz. w Modlinie, ul. Kościuszki 319,
książka oszczęd. PKO, świadectwo szczepienia w Kozielsku,
2 koperty, karta pocztowa, lista zawierająca 11 nazwisk
z rubrykami dat., urodz., stopnia służbowego, przynależności
państw. i z którego obozu przybył. W rubryce z którego
obozu znajdują się: Kozielsk, Taliza, Ostaszków, Skit I.
W rubryce przynależność państwowa uwidoczniony 1 żyd.
a
a
Białecki Lech Leon – ppor. – urodz. 1896 r., książeczka wojskowa, świadectwo na nazwisko Apolonji
Białeckiej Borek ul. Kilińskiego Nr. 62, wystawiona
16.VII.1935 r., notes, wizytówka.
Nierozpoznany – ppor.
Wolski Bolesław – 2 karty pocztowe, 1 list, świad. szczep. w Kozielsku, 2 depesze.
Skraywan Jerzy – mjr. – urodz. 18.VI.1898 r., zam. w Warszawie ul. Białostocka 20 m. 32, dowód
osobisty, świadectwo szczep. w Kozielsku, wizytówka,
kalendarz kieszonkowy.
Wirziłło Tadeusz – por. – 2 karty pocztowe, 2 listy z których, na 4-ch stronach z 8.IX.1939 r.
Wru,... Wiktor – porucznik – 2 karty pocztowe z Wilna, ul. Wielka 27.
Nierozpoznany – guzik munduru wojskowego.
Mazur S... – ppor. – karteczka z adresem omawianego Kozielsk i z adresem innego Mazur Jan poczta
Wystrowicz, deseczka z wyrytemi inicjałami M. S. Kozielsk
1940, 1 list.
Wrób...... Ignacy – urodz. 5.VIII.1903 r. w Warszawie bTarnowieb i zam. w Tarnowie, oficer, pozwolenie
na broń, kieszonkowy kalendarz, notes, dowód osobisty.
Nierozpoznany – naramienniki bez znaków.
Kuźmiński Arkadjusz – student, urodz. 29.I.1907 r. zam. w Warszawie, ul. Akademicka Nr. 5, książka
oszczędnościowa PKO, świad. szczep. w Kozielsku, karta
pocztowa z nadawcą: Pińsk, ul. Kolegjalna Nr. 12, kolega
Nadjezda.
Kamiński Tadeusz – urodz. 1.VI.1906 r. w Ciechanowie, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 3571, notes, książka do konwersacji języka polskofrancuskiego, wizytówka z napisem Bartnik Eugenjusz.
Nierozpoznany – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1698.
Nierozpoznany – wojskowy.
Własienko Włodzimierz – cywilny – karta pocztowa z nadawcą: Maria Własienko, Wilno, ul. Sosnowa
40.
Łopusko Edward – cywilny – karty pocztowe, z których jedna z nadawcą: Witold Łopusko Wilno,
Antokol 4, druga z nad. Anna Łopusko, Wilno Szyczkińska
10.
Mazur Stanisław – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3180, 3 kawałki kart pocztowych
ze stemplem Żywiec.
Nierozpoznany – notes w którym są 3 nazwiska: Osiński Wacław ppor., Wojta[no]wicz Szymon,
Rzazewski Aleksander, modlitewnik, 1 list.
Nierozpoznany – mjr.
Baranowski Adolf – por. – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku 1240, karteczka z 4 adresami
z uwagą „proszą pisać pod wskazanymi adresami: Warszawa
Stalowa 5, Milanówek pod Warszawą – Chrzanów
Piłsudskiego 63, Warszawa, Rydza Śmigłego 6 m. 9”

spr. ZK
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-7Nierozpoznany – kapitan – znak rozpoznawczy, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1677.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – kapitan – depesza Wilno Dobrowolska ze stemplem Kozielsk 12.III.1940 r.
Nierozpoznany – porucznik.
Hercog Stefan – oficer – karteczka z jego adresem w Kozielsku i karteczka z adresem: Lena Hercogowa
Grodno, Mickiewicza 14.
Badowski Wiktor – kapitan – znak rozpoznawczy z napisem: PKU Bochnia, koperta.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1794, koperty
zegarka.
Nierozpoznany – cywilny.
Pajewski Antoni Czesław – ppor. – urodz. 1891 r., prawo na broń, karta pocz.
Wołotkiewicz Piotr – kpt. – karta pocztowa 9.III.1940 r. z nadawcą: N. Marian Kuna Warszawa,
ul. Krucza 47 a.
Budzin Juljan Mieczysław – lekarz – urodz. 1909 r., dowód osobisty, 2 listy, 1 karta pocztowa, notes,
dowód na odbiór paczki.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gładysiewicz Emil – 2 guziki z munduru wojskowego, 3 koperty z których jedna z nadawcą:
Maria Gładysiewicz Domanowo poczta Brańsk prowincja
Białystok.
Grapow Eugenjusz – por. – urodz. 29.XI.1897 r., pozwolenie na broń, wizytówka, recepty lekarskie,
śwad. szczep. w Kozielsku Nr. 1429, pismo z Ubezp.
Społecznej do wyżej wymienionego.
Nierozpoznany – major – notes.
Nierozpoznany – notatka ołówkiem: Kozielsk 12 Korpus 29.XII.1939 r.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 listy, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – świadectwo szczepienia w Kozielsku Nr. 2433, notes.
Nierozpoznany – karta pocztowa z nadawcą: Zbigniew Karalkianus Wilno, ul. Tiltogatwi Nr. 53,
książeczka do nabożeństwa, wojskowy.
Nierozpoznany – porucznik – kartka z różnymi nazwiskami, obrazem Matki Boskiej ręcznej roboty
na drzewie.
Nierozpoznany.
Dobrowolski Włodzimierz – por. lek. – znak rozpoznawczy z napisem: PPLK /por. lek./ 1889 r.
uszny.
Nierozpoznany – por. – karteczka z napisem ppor. Czubiński.
Nierozpoznany – major – świad. szczep. w Kozielsku.
Baranowicz Edward – wojskowy – koperta, 2 karty pocztowe, świadectwo szczep. ręcznie narysowana
mapa Europy.
Machowski Franciszek – por. – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4192, złotych 1000.
Bartoszyński Kazimierz – por. aptekarz – zamieszkały – Warszawa, Czerniakowska 204 m.37, pismo
M. S. Wojsk., pozwolenie na broń, wizytówka, pozwolenie
na prawo jazdy, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, notes.
Nierozpoznany – pułk. – karteczka z 10 nazwiskami pułkowników.
Zajączkiewicz Józef – mjr. – aptekarz, pismo do obozu Nr. 504, rosyjskie zaświadczenie, fotografie,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3532, 1 grzebień, 1000
złotych.
Nierozpoznany.
Duchnowicz Antoni – wojskowy – instruktor O. K. urodz. 2./?/1905 r., książka oszczędn. PKO.
Lisiecki Adam – podanie do komend. obozu „jeniec Lisiecki Adam z Korpusu I 3-ej Komp.
z 15.XII.39” r. do komend. obozu z prośbą o przenies. do
innego obozu ze względu na stan chroniczny......
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-8Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Dzierżyński Kazimierz – pułk. – dowody osobiste, legitymacja kolejowa, 2 karty pocztowe,
2 wizytówki, order Virtuti Militari.
Żuromiński Marian – wojskowy – urodz. 3.IV.1910 r. w Tarnowie, dowód osobisty, 1 świadectwo,
świadectwo urodzenia.
Goldwicht Izaak – por. – dr. med., 1 list, 1 karta, depesza, wizytówka, 2 foto.
Dobrowolski Czesław – por. – chemik, dowód osobisty, wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku Nr.
3586, 1 list, 3 karty pocztowe z nadawcą: M. Dobrowolska
– Warszawa, Marszałkowska 49, notes, dewizka, znaki
„S. P.”.
Nierozpoznany – ppor.
Elke Maksymiljan – ppor. – zamiesz. w Wejherowie, ul. Sobieskiego Nr. 20, 1 koperta, wizytówka,
fotografie.
Byczkowski Mikołaj – por. – dowód osobisty, różne listy, wizytówka, nożyczki.
Kronenberg Artur – Warszawa, Grzybowska Nr. 32, wizytówka, karta pocztowa, legitymacja na
noszenie odznaczenia.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kulesza Władysław – pułk. – dowód osobisty, różaniec.
Wilczek Piotr – ppor. – list, karta z własnym nazwiskiem, lusterko.
Markowski Bolesław – por. – inżynier, 4 listy, 2 koperty, 1 karta poczt. z nadawcą: Markowska Kielce,
ul. Śniadeckich 21.
Siciński Zygmunt – por. – różne listy, tabakierka.
Dorotczyński Lucjan – ppor. – urodz. 11.II.1902 r. w Baranowiczach, dowód osobisty.
Balinger Antoni Witold – mjr. – urodz. 13.VI.1886 r., dowody osobiste, świad. szczep. w Kozielsku
Nr.3596, pismo M.S.Wojsk., wizytówka, 3 karteczki z notesu.
Baldwin Witold – wojskowy lekarz – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku, rozkaz wyjazdu,
3 fotografie, kalendarz kieszonkowy.
Steczniowski Michał – por. – urodz. 7.IX.1885 r., pozwolenie na broń, karteczka z adresami, list,
modlitewnik, lusterko, torebka na listy.
Nierozpoznany – część dowodu osobistego, świad. szczep. w Kozielsku, list z 2 fotografiami, 1800 zł.
w banknotach.
Nierozpoznany wojskowy – list.
Nierozpoznany – niemiecka książeczka „Vögelchen” i „Erdbeben” /propagand./
Turkiewicz Jan – por. – pozwolenie na broń, depesza, książka oszczędn. P.K.O. Nr. 817936 C.
Downarowicz Kazimierz – wojskowy – list, łańcuszek, słownik niemiecko-rosyjski, plakietka
pamiątka z Częstochowy.
Skonieczny Andrzej – ppor. – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku, Orzełek Polski.
Lech Stefan – ppor. – dowód osobisty, karta mob., prawo jazdy, papierośnica, lista z 27 nazwiskami
oficerskimi z obozu Putiwelsk /obwód Sumsk/: Obóz
jeńców w Putowelsku
1/ por. Rychalski Stefan – Warszawa, Nowolipie 53 m. 34, Sulejówek Pułaskiego 75.
2/ mjr. .........rzak Marian – Grodno, Orzeszkowej 15 m. 3
3/ mjr. Sikorski ? – ?
4/ kpt. Goszczyński Zdzisław – Wilno, Mickiewicza 220.
5/ kpt. Gajewski Ludwik – Grodno, Bościacka 26.
6/ kpt. Nieniewski Marian – Warszawa, al. Niepodległości 132 m. 136
7/ kpt. Fiedorowicz Tadeusz – Wilno, Arsenalska 6.
8/ kpt. Majer Eugenjusz – Szczuczyn Nowogródzki, Piłsudskiego 104
9/ kpt. Antoniewicz ? – ?
10/ kpt. Nowak ? – ?
11/ kpt. Żebrowski ? – ?
12/ kpt. Woltenberg ? – ?
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13/ kpt. Stawikowski
? – ?
14/ por. Mantel Stanisław
– ?
15/ por. Giżycki Aleksander – W-wa, ul. Kujanosa 3
16/ ppor. Mitek Wacław – Miekanece 1 m. 2 /Lubochnia/
17/ ppor. Lech Stefan
18/ ppor. Iwcki Kazimierz
19/ ppor. .......ckiewicz Józef – Wilno
20/ ppor. Budkiewicz Wincenty
21/ ppor. Grodz Władysław
22/ ppor. Jakubowski Henryk
23/ ppor. Tyrk
24/ ppor. Albrecht
25/ ppor. Tagoda
26/ ppor. Koriel
27/ ppor. Landanck
Talaczyk ....... – odpis recepty z apteki A. Kozakiewicza w Dubnie, świad. szczepienia w Kozielsku.
Nierozpoznany – major – łańcuszek z medalikiem M. Boskiej.
Nierozpoznany – porucznik – okładka dowodu, pamiątka z Komunji św.
Konopacki Stanisław – kpt. – urodz. 17.I.1885 r. w Wieluniu, zamieszkały w Warszawie,
al. Jerozolimskie Nr. 9, dowód osobisty, karta pocztowa,
książeczka PKO, 2 pisma M. S. Wojsk., książeczka kasy
oszcz., 3 wizytówki.
Krogulski Henryk Stanisław – urodz. 15.VII.1905 r. w Rajbrocie, dowód osobisty, świad. moralności,
modlitewnik, karta pocztowa, zaświadczenie, guzik
z ubrania cywilnego.
Dąbrowski Czesław – notatnik z adresem Regina Romanowa Brześć Litewski znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany – dowód osobisty z nazwiskiem nieczytelnym, kalendarzyk kieszonkowy,
naramiennik bez odznak.
Lippoman Czesław – ppor. – karty wizytowe, różaniec.
Radecki-Mikulicz Edward Henryk – ppor. – świadect. moralności. świad. szczepienia w Kozielsku,
pisma M. S. Wojsk., koperta, różaniec, łańcuszek.
Nierozpoznany – recepta, notes z adresami, naramiennik bez odznak.
Firko Henryk – por. – karta pocztowa, pokwitowanie, fotografia.
Nierozpoznany – notatnik, pudełko do tytoniu drewn. z napisem Kozielsk 1940, naramiennik bez
odznak.
Nierozpoznany – cywilny.
Moszczyński Antoni – dr. med. – dowód osobisty, prawo jazdy, świad. szczepienia, 1 order, sakiewka
z kluczykami, naramienniki bez odznak.
Burka Józef – dowód osobisty.
Nierozpoznany – dowody do fotografii odesłane.
Nierozpoznany – wojskowy – naramiennik bez odznak.
Nierozpoznany – wojskowy – naramiennik bez odznak.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany.
Postolka Tomasz – urodz. 30.IX.1909 r. w Woronówce, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2300, zaświadczenie zameldowania, karta pocztowa,
wizytówki.
Nierozpoznany – 1 odznaka, naramiennik bez odznak.
Pilikowski Janusz – ppor. – kalendarz kieszonkowy, notatki, nuty, 2 listy, 2 klucze, notatnik.
Lichoń Juljan – ppor. – 31 p. piech., książka oficerska, notatnik.
Zyblewski Józef – dr. med. – Brześć n/Bugiem ul. 3-go Maja 35 m. 2, dowód osobisty, dyplom
doktora, pismo urzędowe, wizytówka, znak rozpoznawczy,
naramiennik bez odznak.
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- 10 Nierozpoznany – blaszka metal. z rosyjskim ? napisem „Erholungsheim Arbeiterkorperatiwe”,
naramiennik bez odznak.
Nierozpoznany – kalendarzyk kiesz., 2 kartki z notatkami, naramiennik bez odznak.
Nierozpoznany – naramiennik bez odznak.
Engel Abraham – dr. med., kapitan – książka żołdu, rozkaz wyjazdu, wizytów......
Nierozpoznany – kpt. – 1 list, 3 karty pocztowe, 2 odznaki wojskowe jedna z datą 6.VIII.1914.
Nierozpoznany – ppor. – książka żołdu, 1 list, 1 karta.
Saloga Jan – mjr. – wizytówka.
Nierozpoznany – kpt. – 2 odznaczenia.
Schimsheimer Wilhelm – ppor. – świad. szczepienia, kalendarzyk kiesz.
Nierozpoznany – cywilny.
Bagieński Eugenjusz – kpt. – 3 karty pocztowe, 1 list, świad. szczep. w Kozielsku, 1 orzełek polski.
Nierozpoznany – ppor. – książka żołdu, 1 list, 2 koperty, wizytówka, świad. szczepienia
w Kozielsku.
Nierozpoznany – 1 list, naramiennik bez odznak.
Winkowski Henryk – adwokat – dowód osobisty, 2 listy, wizytówka.
Nierozpoznany – porucznik.
Stepel Jan – por. – urodz. 26.I.1906 r., zam. Wagiewniki, ul. Piłsudskiego Nr. 8, dowód osobisty,
świad. szczep. w Koz., książka PKO, order, 3 fotografie,
listy – wśród nich jeden pisany w Kozielsku.
Nierozpoznany – porucznik.
Nierozpoznany – naramiennik bez odznak, 1 karta pocztowa.
Hirsch-Oszerowicz-Wigdorowicz – lekarz – książka żołdu, 5 kart pocztow. dowód osobisty,
receptarjusz z napisem „dr. med. E. Wigdorowicz”.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pietraszek Józef – kpt. – dowód osobisty - kalendarzyk, rachunek.
Nierozpoznany – kapitan – dzienniczek.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – ppor.
Rytlewski Teofil – ppor. – Gdańsk, dowód osobisty, karta pocztowa, wizyt.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – porucznik – lekarz ? – 2 medaliki.
Binder Eugenjusz – ppor. – Kraków, ul. Łobzowska 52 m. 6, książka w jęz. niemieckim, świad. szczep.
w Kozielsku, 1 order, wizytówka.
Moroński Witold – ppor. – dowód osobisty, 5 kart pocztowych, koperta, wizytówka.
Nierozpoznany – wojskowy – kartki z notatkami.
Laszez Feliks – ppor. – dowód osobisty, książka PKO, książka żołdu, krzyż wojenny, wizytówka i
świad. szczep. w Kozielsku.
Bonczkowicz Szymon – 2 listy, naramiennik bez odznak, 1 fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy.
Stark Edward Alfons – por. – urodz. 10.VII.1898 r., książka żołdu, świad. chrztu, 1 list, 3 karty
pocztowe.
Liszkowski Jerzy – por.
Nierozpoznany – wojskowy.
Schubert Tadeusz – ppor. – świad. moralności, 1 odznaka.
Nierozpoznany – ppor.
Bilmin Stanisław – dowód osobisty.
Nierozpoznany – wojskowy – książka żołdu nieczytelna.
Alesewicz Zygmunt – ppor. – syn Józefa – 2 listy.
Nierozpoznany.
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- 11 Majster Stefan – urodz. 20.II.1887 r., 1 pismo z podanym miejscem zamieszkania w Częstochowie,
Al. Wolności 23, dowód osobisty, 3 karty wizytowe, 3 karty
pocztowe, drewn. pudełko na tytoń z napisem Kozielsk
1940 r.
Maczewski Zygmunt Marian – cywilny – urodz. 21.XI.1874 r., dowód osob., 3 koperty, 2 listy,
pozwolenie na broń.
Smulski ........ – ppor. – 2 karty pocztowe.
Chajecki Włodzimierz – kpt. lek. – order wojenny, wizytówka, grzebień, nożyczki, listy, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany.
Wowra Jan – urodz. 10.VIII.1893 r., 3 dowody osobiste, metryka urodzenia, 2 fotografie, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 4161, list pisany po niemiecku,
medalik z łańcuszkiem, naramiennik bez odznak.
Nierozpoznany – wojskowy – koperta.
Specht Eugenjusz – cywilny – 1 list, świadectwo szczepienia w Kozielsku, pasek od zegarka na rękę.
Nierozpoznany – wojskowy.
Puzdrakiewicz Kazimierz – ppor. – order wojenny.
Krzyszkowski Tadeusz – por. – urzędnik techniczny, dowód osobisty, pozwolenie na broń.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – ppor.
Slotolowicz Tadeusz – wojskowy – dowód osobisty, 2 kartki, rysunek ołówkowy.
Glikman Leon – ppor. lekarz – karta mobilizacyjna, świad. szczepienia w Kozielsku Nr. 3954, 2 listy,
1 karta pocz., pozwolenie na broń.
Nierozpoznany – porucznik.
Nierozpoznany – cywilny.
Derczyński Stanisław – cywilny – list, dowód osobisty, zaświadczenie kursów nauki jazdy dla Marii
Derczyńskiej, notatnik, polski dziennik, z datą 22.IV.1940 r.,
zaświadczenie w języku rosyjskim, że Derczyński był od
24.XI.1939 r. do 21.II.1940 r. w szpitalu w Kozielsku obozu
N. K. W. D.
Nierozpoznany – wojskowy – karty wizytowe z nazwiskiem Gołębiaeawski Marian dypl. inż., 1 kartka
z modlitwą, 2 medaliki.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – wojskowy. 1
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1

Lista z numerami 0401–0795 zob. s. 181–

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

0795.
0796.
√ 0797.
0798.
0799.
0800.
0801.
0802.
0803.
0804.
0805.
√ 0806.
0807.
0808.
0809.
0810.

0811.
0812.
0813.
0814.
0815.
0816.
0817.
0818.

144

- 12 Pucek Karol – ppor. – ur. 10.IX.1910 r. zam. Chorzów, urzędnik magistratu, karta mobilizacyjna, 1-en
list oraz pismo z Chorzowa.
Nierozpoznany – ppor. – 1-na plakieta oraz drewniany krzyżyk.
Dresdner Robert – dr. med. – Lwów pl. Smólki 5 /w mundurze/ znak rozpoznawczy, dowód osobisty,
jedna pocztówka.
Nierozpoznany – ppor.
Prokop Antoni – kpt. – cztery wykazy legitymacje; książka PKO, związku oficerów rezerwy,
Czerwonego Krzyża, książka wojskowa, 2 pocztówki, 1 list
i 1 telegram.
Zieliński Stanisław – mjr. – książka wojskowa, oznaka pułkowa, 2 listy, 1 pocztówka, 1 fotografia,
3 monogramy metal. Z. S., miniaturka świnki i binokle.
Krajewski Roman Wincenty – kpt. – urodz. 29.X.1887 r. Warszawa plac Inwalidów, książka wojsk.,
pismo obliczeń emerytury, książka PKO i 1-na książka
PKO na Zofię i druga na Marię Krajewskie.
Raczyński Janusz – kpt. – wizytówki, zaświadczenie szczep. ochronnego w Kozielsku, plakieta
świętego i 2 medaliki.
Jeleń Kazimierz – mjr. – karta przydziału wojennego, 2 fotografie, świad. szczep. ochronnego
w Kozielsku Nr. 3530.
Majewski Zdzisław – mjr. – 1 przepustka wojskowa, 3 pocztówki, świad. szczep. ochronnego
w Kozielsku Nr. 3448, wizytówki, 2 listy oraz kalendarz
kieszonkowy.
Kwieciński Tadeusz /w mundurze/ – Warszawa, ul. Złota Nr. 32 m. 29, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 605 oraz zapalniczka do papierosów.
Rzewuski Tadeusz – inż.-oficer – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3435.
Nierozpoznany – kapitan.
Struziak Franciszek – oficer, urodzony 20.X.1902 r. Dąbrowa, zamiesz. Grudziądz – Centrum
Wyszkolenia Kawalerji, książka PKO, 2 odznaki pułkowe
i 2 medaliki.
Kogut Adam akpt.a – brygada pancerna, znak tożsamości.
Nierozpoznany – znaleziono pocztówkę nadawca „........kawska Michalina Baranowicze,
ul. Markowa” pół pocztówki, karta wejścia do kina Apollo,
plakatka drewniana własnej pracy w obozie Kozielsk
i 1 medalik z łańcuszkiem.
Kras Stanisław – kpt. – zam. Tarnów ul. Nowy Świat 35, order Virtuti Militari z legitymacją, książka
wojskowa, 1-no pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1152.
Jankowski Stefan – kpt. – urodz. 2.IX.1898 r. Jasień, zamiesz. Grajewo, Nowa Koszarowa 23, książka
PKO, książka KKO m. Poznania na nazwisko Jankowska
Salomea, 1 okulary.
Mikula Józef Kazimierz – urodz. 1901 r., zamieszkały Iwieniec, żona Maria, 1 pocztówka, 4 listy
i 1 książka PKO.
Hudec Wacław – kpt. – legitymacja prawa noszenia oznaki pułkowej, 4 pocztówki, 1 okulary, 1 list
z nadawcą: Hudecowa W. – Warszawa, Żolibórz,
ul. Haukego 12.
Lubich Stefan – kpt. – wizytówki, 1 medalik.
Frydrych Roman – ppor. – 3 pocztówki z nadawcą Maria Frydrych – Warszawa, ul. Mickiewicza Nr.
30, legitym. służbowa Inst. Badań Konjunktur Gosp. i Cen,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2853.
Nierozpoznany.
Janiszewski Mieczysław – por. – prawo jazdy wojsk. oraz zaświadczenie zdeponowania książki
w PKO.
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- 13 Janczar Józef – nauczyciel, ppor. – 1 pocztówka nadawcą p. Zofia – Nowogród, ul. 3 Maja Nr. 4,
legit. służb. nauczycielska, 2 listy, 1 rycina polowej kuchni
w Kozielsku /Wielkanoc/. 1940 r., 1 telegram do Kozielska,
1 łańcuszek.
Nierozpoznany – kapitan – oznaka 57 p. p., wszywka ubraniowa z nazwiskiem Muller Józef, oraz
strzęp kwitu również z nazwiskiem Muller Józef, 1 książka
do modlitwy.
Batorski Kazimierz – ppor. inżynier – zamieszkały Anin, ul Krótka 12, 2 pocztówki, 1 wizytówka,
legit. służb. P. Z. Inż. i Kursów Inż., świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2308.
Pełka Piotr – kpt. – 3 legitymacje M. S. Wojsk. – osobista i nadania krzyża Virtuti Militari, krzyż Virtuti
Militari, 1 list od żony nadany do Kozielska, 1 wizytówka,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2886, 4 fotografie, 2 kompl.
złotych zębów.
Zawadzki Stanisław – syn Aleksandra, 2 listy i 4 pocztówki nadane od żony do Kozielska /Zofia
Zawadzka – Warszawa, Zielna 7 m. 2/
Kucharski Marian – kpt. – legitymacje służbowe: M. S. Wojsk i Związku rezerwistów, wizytówka
i 1 fotografia.
Nierozpoznany – kapitan – 5 maleńkich słoni.
Lippa Czesław Henryk – kpt. – legitymacja osobista, 5 pocztówek, 1 list, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 4061.
Biskupski August 1 list-, 1 pocztówka z nadawcą Maria Biskupska, Warszawa ul. Podgalańskaja Nr. 24
a
l. 12880 p wojskowy, 7 fotogr.a
Czyżewski Antoni Eugenjusz – kpt. – świadectwo ślubu z Ireną Turska, 4 listy i 2 pocztówki
nadane do Kozielska, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4167,
1 medalik z łańcuszkiem.
Komorowski Eugenjusz – rotm. – odcinek pozwolenia na broń, legitymacja miesięczna Nr. 742
pływalni w Warszawie na Łazienkowskiej, rozkaz wyjazdu,
świadectwo szczep. w Kozielsku Nr. 3583, dowód
zastawowy KKO m. Warszawy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – koperta ze stemplem pocztowym Piotrków z dnia 3.I.1940 r.
Jankowski Tadeusz – ppor. –1 karta pocztowa z nadawcą Jankowski Wacław – Gombien pow.
Gostynin.
Sabnicki Zygmunt – oficer – kartki książeczki wojskowej, dowód osobisty, nieczytelny, pocztówka,
znak rozpoznawczy, nieopisany.
Helbing Stefan Józef – zaświadczenie, 2 karty pocztowe, krzyżyk złoty.
Zwierzchowski Roman – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 561, pocztówka, legit. urzędnika
państw., portmonetka z monogramem PWK – 1929,
zapalniczka.
Jakubowicz Dobiesław – ppor. – zaświadczenie, wizytówka, fotografia, notes.
Bury Franciszek Marian – ppor. – urodzony 18.IX.190?, książka wojskowa, dowód osobisty urzędnika
państwowego, 3 urzędowe pisma.
Ostrowski – oficer – kartki książeczki wojskowej.
Nierozpoznany – wojskowy – kartka z różnemi nazwiskami i adresami, 2 medaliki.
%
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- 14 Mosalkowski Franciszek Ignacy – kpt. – 1 pismo, 2 pocztówki, świadectwo szczepienia w Kozielsku
Nr. 3359, 1 medalik z łańcuszkiem.
Gatkowski Kazimierz – ppor. – świadectwo szczepienia w Kozielsku.
Nierozpoznany – kapitan – książeczka wojskowa, 1 okulary.
Bukowiecki Wacław – kpt. – kartki książeczki wojskowej, karta z adresem, świadectwo szczepienia
w Kozielsku Nr. 1408, 2 medaliki.
Puchalik Zygmunt – 3 listy, 4 pocztówki z nadawcą Jadwiga Puchalik Warszawa 12 – Olinryckaja 11,
nożyczki, złote zęby /mostek/.
Nierozpoznany – wojskowy.
Zamarski Adam Tadeusz – kpt. – pozwolenie na broń, wizytówka, 3 listy, pocztówka, 1 zaświadczenie
odznaki wojsk., binokle.
Metz Tadeusz – oficer – zaświadczenie, złote zęby, odznaka wojskowa.
Wajda Karol – kpt. – książeczka wojskowa, 1 list, świadectwo szczepienia, kompas, cygarniczka,
medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Tarach Zdzisław Tadeusz – ppor. – urodz. 8.X.1909 r., książka wojskowa.
Olbrychtowicz Adam – kpt. – 1 list i cygarniczka.
Ramasza Jan Paweł – ppor. – urodz. 23.XII.1912 r., książka wojskowa, papierośnica.
Bledski Brunon – kpt. – świad. szczep. w Kozielsku, telegram, pół koperty.
Zwykielski Maurycy – kpt. – doktór med. – książka wojskowa, pocztówka, wizytówka, fotografia.
Wawrzyniak Władysław – mjr. – legitymacja i wizytówka.
Nierozpoznany – porucznik.
Pawikowski Konrad – kpt. – legitymacja odznaki wojskowej, 2 pocztówki, 1 list, kartka z adresem,
różaniec i obrazek Matki Boskiej drewniane ręcznej roboty,
miniaturka św. Antoniego, notesik.
Kulczycki Kazimierz – ppor. – 2 świadectwa wojskowe.
Miscjuk Antoni – kpt. – książka wojskowa, zaświadczenie na polowanie, świadectwo szczepienia
w Kozielsku, pudełeczko drewniane, do tytoniu „Kozielsk
1940”.
Albrecht Leon – ppor. – ewangelik – znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany – kapitan.
Bojarski – legitymacja służbowa Nr. 1884.
Nierozpoznany – cywilny.
Katz Karol – kpt. inż. – legitymacja członkowska, 4 pocztówki, 3 wizytówki 1 telegram.
Łukomski Kazimierz – wojskowy – legitymacja urzędnika państw. Nr. T 14/526, 2 listy.
Urbaniak Antoni – ppor. – urzędnik Banku Polskiego w Gdańsku, książka wojskowa, 1 pismo z banku,
dowód osobisty, świadectwo szczepienia w Kozielsku
Nr. 2248, 2 listy.
Trepiak Józef – kpt. – dyplom Szkoły Kadetów ze Lwowa, książka wojskowa, 4 pocztówki, notes.
%
.-.
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- 15 Nierozpoznany – w mundurze – 1 medalik.
Małuszyński Narcyz – kpt. – świadectwo szczepienia z Kozielska, 2 listy na adres omawianego do
Kozielska.
Nierozpoznany – w mundurze – notatka z napisem „20 blok – chirurg Harbuziński Roman” notatka
z napisem „Drogi bracie” – wymienione nazwisko Adama
Sumilewskiego., różaniec oraz 2 medaliki.
Nierozpoznany – w mundurze.
Osika Józef – kpt. – legitymacja wojskowa, 1 list do niego, 4 pocztówki do niego, wizytówka własna
oraz wizytówka Maria Osikowa, fotografie różne, medal
Polska swemu obrońcy oraz oznaka pułkowa.
Siwicki Tomasz – kpt. – legitymacja Polskiego Zw. Zachodniego, legitymacja oznaki instrukt.
P. O. W., 2 pocztówki, 1 lista z różnemi nazwiskami, 2 listy,
notes.
Szumski Józef – cywilny – świadectwo szczepienia z Kozielska Nr. 1870, 1 list pisany przez
omawianego w Kozielsku.
Murza-Murzicz Aleksander – ppor. – książka wojskowa stanu służby, 2 notesy.
Kuzio Rudolf – kpt. marynarki – zaświadczenie VISTULI o pełnieniu obowiązku pełnienia służby
inspektora, 3 zaświadczenia wojskowe, dowód osobisty,
3 listy oraz list do królestwa Bułgarii, aby mógł być
zwolniony z niewoli i wyjechać do Bułgarii.
Martyczewski Janusz – ppor. – urodz. 10.IV.1913 w Wilnie, 1 dowód osobis., legitymacja służbowa
Żeglugi Polskiej, zaświadczenie wojskowe, dyplom Szkoły
Morskiej w Gdyni, 2 listy oraz różne foto.
Nierozpoznany – w mundurze.
Żysko Adam – ppor. – urodz. 1909, książka wojskowa, pocztówka.
Olejnik Albin – wojskowy – 3 pocztówki oraz świadectwo szczepienia z Kozielska, medaljonik.
Borgowicz Alojzy – wojsk. – zameld. w Rybniku oraz zameld. na Agnieszkę Borgowicz, Rybnik,
Hutnicza 31, medal, list, okulary, cygarn.
Peisert Franciszek – kpt. – kartki od książki wojskowej, 1 list.
Ressau Russo Stefan syn Włodzimierza – wojskowy – 2 listy, 1 pocztówka i 1 fotografia.
Wiśniewski Stan...., kpt. – dowód wpłaty na PKO, odznaka lot., kluczyk mapka.
Nierozpoznany w mundurze – zaświadczenie urzędnika państwowego.
Nierozpoznany – znaleziono list na nazwisko Podgórski Mieczysław od Jadwigi Podgórskiej
w Iweńcu, 1 weksel 50 zł., kartka „Kłopotowska – Iweniec
Kościuszki 36”, 1 zapalnic.
Pieńczykowski Jan – por. – legitymacja oficerska, leg. nadanie orderu Virtuti Mil., 2 pocztówki,
2 fotografie, order Virtuti Militari srebrny, karta opałowa
do magaz. opałowego wojskowego.
Janczykowski Mirosław – wojskowy – 1 list, 3 pocztówki, kartka z różnemi nazwiskami i adresami.
Karecki Łukasz – ppor. – 10 listów, 5 kart pocztowych, 1 telegram pod adresem omawianego do obozu
w Kozielsku, świad. szczep. z Kozielska Nr. 1312.
Robaczyk Józef – legitymacja nauczyciela publicznej szkoły powszechnej w Chorzowie, świadectwo
ślubu omawianego ze Stefanią Wilkoszówną w Chorzowie,
4 listy, świad. szczep. z Kozielska.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy – znaleziono kartkę „Gajowska Janina Lwów ul. Żyrzyńska 24”
medalik.
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Żuraniewski Jan – ppor. – karta mob., legitymacja nauczycielska w Chrobaczowie wystawiona
w Chorzowie 19.X.1937 r., świad. szczep. w Kozielsku
z napisem „Kochany mój synusiu,........”.
Synoradzki Telesfor – doktór – zamieszk. Koźmin ul. Borecka 4, książka PKO, książka Komun. Kasy
Oszcz. m. Poznania, legit. nadania Krzyża Niepodległości,
świadectwo szczep. w Kozielsku Nr. 1164, czyste blankiety
receptowe, 3 listy.
Moszkowicz Jan – kpt. – akt notarialny, rachunek firmy berlińskiej, 1 karta pocztowa, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 911.
Nierozpoznany – pporucznik – naramiennik 34, telegram z podpisem Wróblewska, list pisany po
rosyjsku z podpisem rosyjskim Wróblewskaja S. N., list
po polsku pisany w Białokrynicy 24.III.40 r. „Szanowny
Tatusiu......” w treści nazwiska „Piątkowski, Zarzycki,
Świstek, Kijan”
Slusarek Stefan – ppor. – zaświadczenie oficerskie, karta przydziału wojennego, zaświadczenie szpitala
wojennego 703, 1 list prawdop. od matki z datą 12.I.1940.
Schab Kazimierz – ppor. – 1 list na adres wymienionego do Kozielska.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy – wizytówka z nazwiskiem Dzierżanowski Ludomir inż.
Nierozpoznany – wojskowy.
Frosztęga Michał Rudolf ppor. – książka wojskowa, wizytówka własna oraz 1 wizytówka na nazwisko
Kazimierz Konarski, 2 karty pocztowe, przepustka
stała Portu Lotniczego w Małaszewiczach, 1 list, 1 notes
z nazwiskami i adresami, 2 fotografie.
Nierozpoznany – ppor. – znaleziono portmonetkę z monogramem „SPR” t. j. bączek Szkoły
Podchor. Rez. oraz z cyfrą metal. 1 fotografia wyblakła
z napisem na odwrocie – „Kochanemu koledze Władek,
Kozielsk 7.XII.1939” Wycięto z munduru kawałek
z monogramem Z. K.
Piwnica ........ kpt. – fotografie na których napisane 3 razy „do mej matki – Józefa Piwnica Rzeszów,
ul. Lwowska 27, i mojej żony Jadwiga Piwnicowa Tarnów
ul. Goldhamera ..... Sierakowskiego”, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3004.
Bałłaban Karol – kpt. lek. – 2 listy, 1 karta pocztowa, 2 wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2929, okulary.
Nierozpoznany – obrączka złota z datą 8.VIII.1933, notatnik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – fotografia z napisem „Tośkowi – Marysia, Dubno 5.VII.?.
Budzik Józef – kpt. – książka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1085, wycinek z płaszcza
wojskowego z monogramem „B. J.” .
Skowroński Wincenty – ppor.
– dowód kolejowy Warszawa Główna 10 – Nr. 1696, maleńki
scyzoryk.
Zambrzycki Stanisław – por. inż. – wizytówki własne ul. P. O. W. 26, 4 pocztówki, 1 okulary, 1 nożyk,
cygarniczka gruba z kości.
Nierozpoznany – chorąży /naramiennik/.
Nierozpoznany – ppor. – nóż zwykły składany.
Manczak Józef – kpt., pil. – karta uposażenia Nr. 3, dowód osobisty: Manczak Ewa urodz. w Poznaniu,
odznaka pilota, zegarek zniszczony na rękę bez werku.
Nierozpoznany – ppor. kawal. /naramiennik oraz z kołnierza proporczyk.
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- 17 Nierozpoznany – wojskowy – odznaka 5 p. leg., resztki jakiegoś protokółu w którym są nazwiska:
Mróz, Bogdan, Władysław, Józefa, – końcowy ustęp
wskazuje na protokół szkolny.
Nierozpoznany – kapitan /naramiennik/.
Nierozpoznany – kapitan – potwierdzenie pocztowe ze stemplem Bochnia z dn. 5.V.1939 r., notes
z zapinką metalową „Les Parfums Chanel”.
Nierozpoznany – kapitan.
Łączkowski Stanisław – legitymacja nadania Krzyża Virtuti Militari, 1 list, 1 pocztówka, 1 fotografia.
Nierozpoznany – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1303, notes.
Sagan Józef Zygmunt – wojskowy – 2 listy od: Saganowa Stefania, Złoczów ul. Gliniańska 7-7 do
omawianego, okulary.
Osiński Tadeusz – mjr. – stała przepustka wstępu do Sztabu Armii Gen. Przedrzymirskiego,
leg. osobista M. S. Wojsk., karta pocztowa, miniaturka
M. Boskiej.
Lewendowski Aleksander Henryk – kpt. – legitymacja wojskowa 12 p. piech. wizytówka własna,
wizytówka na nazwisko „Władysław Jan Stieber lek. med.”,
pocztówki.
Nierozpoznany – pudełko metal. od papierosów – wewnątrz napis „Kobryń, ul. Polna 31, Antonina
Wasilewska”.
Nierozpoznany – ppor. – kwit za komorne z datą 1.I.1939 r. ul. Em. Plater Nr. 101, 3 inne kwity,
lusterko.
Niewodski Mikołaj – por. – inżynier, zamiesz. Lublin, Skłodowskiej 6/1, wizytówki własne, zaśw.
służbowe Dowódcy Stref Nr. 10 Gumowski Stan. ppułk.,
wystawione w Krasnymstawie 12.IX.1939 r., pocztówka,
medalik.
Falerman Józef – ppor. – zaświadczenie powołania do służby czynnej – Dywizjon Artyler. Przeciwlot.,
dowód osobisty Nr. 15604 nieczytelny, paszport zagran.
nieczyt., 3 fotografie, listy, karty pocztowe, notes.
Kozłowski Bronisław – ppor. – 3 karty pocztowe nadane przez Julję Kozłowską, stemple pocztowe
Wilno, Kaltanira.
Rozen Samuel – kpt. – syn Leona, 2 fotografie kobiece, karta pocztowa, papierośnica srebrna.
Krawecki Józef – por. – legit. nadania Krzyża Niepodległości, zapalniczka z monogramem K. J.,
2 różne kolczyki damskie, 1 list, 2 sznureczki perełek
damsk. zniszczone.
Kulesza Leon – legitymacja osobista – kartka, karta pocztowa, świad. szczepienia w Kozielsku Nr.
1714, 2 zapisane kartki, 2 listy, 1 krzyż metalowy.
Nierozpoznany – kpt. – naramiennik, 1 list nieczytelny.
Hirszberg Stefan – ppor. lek. – leg. członka PCK – Oddziału Warszawa Nr. 75743, książka oszcz. PKO,
urodz. 7.XII.894 w Łodzi, zam. Warszawa, Marszałkowska
81-16, świad. szczep. w Kozielsku 345, 1 kartka z różnemi
nazwiskami, 2 kartki z notatkami, listy i karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy – cygarniczka, medalik M. Boskiej – pamiątka z Piekar.
Żomojtel Leopold – wojskowy – 3 pisma Banku Polskiego, książka stanu służby nieczytelne.
Nierozpoznany – notes z dużą ilością adresów i zapisek, portmonetka z monogramem złotym
E. P., 2 monety srebrne 10 złotowe, metal. talizman szczęścia
kolektury loterji państw., pilniczek.
Krzyszkowski Eugenjusz Ludwik – kpt. – 3 wizytówki własne, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3225,
kalendarz kieszonkowy, kluczyki na kółku, modlitwa na
kartce.
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- 18 Broszkiewicz Antoni Maksymiljan – por. – książka oficerska, 2 wizytówki własne, list, okulary,
różaniec i medalik.
Zydel Franciszek – wojskowy – syn Józefa, 4 karty pocztowe nadawca: Irena Zydlowa Wilno,
ul. Piwna Nr. 11 m. 5, list i notes.
Szymański Józef – ppor. – 45 pułk piech., urodz. 24.V.1909 r., książka oficerska, karty pocztowe,
kwity pocztowe rosyj. obrazek M. Boskiej, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 1589, medaljon M. Boskiej.
Nierozpoznany – wojskowy /naramiennik/.
Nierozpoznany – kapitan – naramiennik, kalendarz kieszonkowy nieczyt.
Letniański Włodzimierz – ppor. – legit. Związku Oficer. Rez. Nr. 51, wystaw. przez Okręg Kielecki
Koło Sandomierz, 3 wizytówki własne.
Majchrzak Tadeusz – oficer – książka wojskowa, dowód osobisty, urodzony 6.III.1913 r.
w Jasieniu, zamiesz. w Katowicach, potwierdzenie zam.
w Katowicach.
Opodenkiewicz Pod........ – wojskowy – bilet na kolej elektryczną w Łodzi na m-c sierpień 1939 r.
Heimberger Aleksander – wojskowy – wizytówki własne, moneta 10 zł. srebrna.
Weber Rudolf Tadeusz – kpt. – 4 karty pocztowe, wizytówki własne, 2 telegramy, pismo wojskowe
przydziału służb.
Zych Stefan – kpt. – zam. Kalisz, ul. Łódzka 29, prawo jazdy Nr. 11505, dowód rejestr. samochodu,
2 zaświadczenia Ubezp. Społecznej w Kaliszu, 2 kwity
rosyjskie, legitymacja oficerska.
Nierozpoznany – porucznik.
Szulecki Zygmunt – por. – urodz. 1890 r., książka oficerska, pismo Starostwa w Sarnach powołujące
omawianego na burmistrza m. Dąbrowicy, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2190.
Probst Józef – wojskowy – urodz. 13.XII.1910 r. w Cieszynie, dowód osob., zawód urzędnik prywatny
zamieszkały w Cieszynie ul. Błogacka, potwierdzenie
zawarcia małżeństwa z Marią Probst, modlitewnik
i medalik z M. Boską.
Fournier Borys – mjr. – legitymacja Zw. Ofic. w St. spocz., legit. nadania krzyża Virtuti Militari,
krzyż Virtuti Militari, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3590,
fotografia wyblakła z napisem Maria Fournier.
Nierozpoznany – kapitan /naramiennik/
Kalwary Samuel – wojskowy – zamieszkały Warszawa, Targowa 78, prawo jazdy Komisarjatu Rządu
m. Warszawy, kalendarzyk.
Hakalla Stefen – kpt. lek. – książka oficerska, urodz. 26.XII.1890 r. w Przemyślu.
Nierozpoznany – wojskowy.
Lisowski Ludwik Kazimierz – por. – książka oficerska, urodz. 1902 r.
Giżycki Tadeusz – oficer piechoty – znak rozpoznawczy – urodz. 6.III.1903 r. Warszawa M. 3, list,
2 medaliki, obrazek w ramce metalowej zniszcz.
Grobelny Stefan – ppor. – znak rozpozn. ur. 1909 r. Postawy, 4 fotografie, 1 list.
Nierozpoznany – kapitan.
Skrzydlewski Czesław – ppor. – legit. nauczycielska wystaw. w Sieradzu 16.VI.39 r., duży list
z różnemi nazwisk., i adresami oficerów, ryngraf okrągły
M. Bos. Częstoch., krzyż drewniany, łańcuszek.
Chojnacki Leon – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1207, kawałek koperty ze stemplem
pocztowym W-wa z dn. 17.I.1940 r.
Wójcikiewicz Zbigniew – ppor. – legit. służb. Urzędu Państw. w Poznaniu, pozwol. na broń, świad.
szczep. w Koz. 729, list Zofii Wójcikiewicz z Krotoszyna,
Kaliska 70, binokle, 2 spinki, przekaz poczt. 70 zł. na Zofię
Wójcikiewicz Poznań – Dąbrowskiego 25 a.

doKumenTY

151

- 19 0965.
0966.
0967.
0968.
0969.
√ 0970.
0971.
0972.
0973.
0974.
0975.
0976.
0977.
0978.
0979.

0980.
0981.
0982.
√ 0983.
0984.
0985.
0986.
√ 0987.
0988.
0989.

0990.
spr. KSk.

Trojanowski Aleksander Maciej – wojskowy – dyplom mgr. filozofii Uniwersytetu J. P. w Warszawie,
dowód osobisty, nieczytelny, notes.
Spalony Bronisław – ppor. – 79 pułk piech., urodz. 11.?.1904 r., adres Wołkowysk ul. /3 Maja Nr. 9,
książka oficerska.
Nierozpoznany – wojskowy.
Oleksiewicz Zygmunt – legitymacja Krzyż Walecznych, krzyż Walecznych, medalik M. Boskiej.
Juchnicki Gustaw Zbigniew – wojskowy – zamiesz. w Częstochowie, ul. Focha Nr. 51, prawo jazdy,
2 listy.
Rodowicz Stanisław – mjr. – inż., książka ofic., paszport zagran. na nazwisko Rodowicz Stanisław
Warszawa ul. Kaniewska 37, legit. Krzyża Niepodległości,
wizytówki.
Czołowski-Dąbczański Stefan – por. – legit. Zw. Oficerów Rez., legit. odznaki 6 P. A. C., 1 odznaka,
wizytówka z nazwiskiem „Bronisław Czołowski – mjr.
artyllerji”.
Chłopicki Stefan – wojskowy – 2 listy z nadawcą: Chłopicka ........ Warszawa, ul. Kaliska Nr. 17.
Kowalski Karol – ppor. – syn Roberta, list z nadawcą: Kowalska Maria, Ostrowiec, ul. Bałtowska Nr.
37, 2 medaliki.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – porucznik.
Kapuściński Zbigniew – por. – doktór, wizytówki własne, świad. urodz., urodz. 23.XII.1904 r., listy.
Kuśmierek Tomasz – mjr. – legitymacja oficerska, legitymacja Krzyża Virtuti Militari, odznaka
wojsk. 1 p. leg.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – kapitan – papierośnica srebrna z napisem wewnątrz „Luda”, fotografia wyblakła
z napisem „od Ludy”, notes, cygarniczka, zapalniczka,
medalik z łańcuszkiem, moneta niemiecka srebrna
3 markowa.
Nierozpoznany – ppor. – recepty lekarskie, na jednej rosyjska analiza moczu na nazwisko Silewicz
Leonard, 2 medaliki.
Nierozpoznany – kapitan – kwit ze stemplem pocztowym Równo Wołyńskie z dn. 1.IX.1939 r.
Nierozpoznany – kapitan.
Beck Leonard – ppor. – inżynier, urodzony 6.XI.1904 r., zam. w Lublinie.
Knopp Cezary – por. – legit. Zarządu m. Warszawy, pismo tegoż Zarządu, kartka w języku rosyjskim
„Krystyna Knopp, Warszawa, ul. Podskarbińskich Nr. 8”
Wieloch Adolf – legitymacja nauczyciela Szkoły Powszechnej – wystaw., w Piotrkowie, wizytówki
własne, medalik z łańcuszkiem, pierścionek damski cienki
bez oczka.
Nierozpoznany – porucznik.
Szulman Józef – kpt. – dr. med., karty pocztowe z nadawcą: Szulman Bronisława, Stanisławów
Grochowska 42, wizytówki własne „Szulman Józef –
Tomaszów Lubelski”, spinki i złote zęby.
Pieńkowski Stefan – mjr. – dr. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wizytówki własne, książeczka
oszcz. KKO w Krakowie, dowód osobisty, scyzoryk,
kalendarz kieszonkowy, 2 notatniki, 3 karty.
Nierozpoznany – wojskowy – los loterji III klasy Nr. 80782 kolektury Wolański w Warszawie, kartka
z napisem „Janina ....?.... Podwale 20 Warszawa”, kwity
pocztow. na jednym nazwisko Jadwiga Augustynowicz
w Warszawie, ze stemplem pocztowym Kowel 2.IX.1939 r.
Nierozpoznany – ppor. – znak rozpoznawczy niewypełniony, książka oficer. nieczytel. odznaka
1 Bryg. Leg. 2 Pac, odznaka legjonowa J. P., medalik.
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- 20 Chmielowski Juljusz – wojskowy – legit. nadania Krzyża Virtuti Militari, medalik M. Boskiej.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – major – kartki z notatnika, monokl.
Gawlik Józef – ppułk. – dowód oficerski, notes, legit. nadania Krzyża Virtuti Militari, krzyż Virtuti
Militari, list, wizytówka, 2 odznaki wojskowe, 2 monety
złote 5 rublowe, plakacik „Polska na szlaku Piłsudsk.”
Cendro Wincenty Witold – mjr. – legit. nadania krzyża Virtuti Militari, krzyż Virtuti Militari,
książka oficerska, papierośnica srebrna z monogramem
C. W. wewnątrz napis Warszawa Październik 1932 r.”
książka oszcz. PKO na nazwisko Witolda Cendro
zamieszkałego w Brodach.
Roznowski ........ – ppułk. – doktór, kartka na nazwisko omawianego do lecznicy Omega w Warszawie
Al. Jerozolimskie Nr. 51, 1 list, kompas ze złotą dewizką,
notesik.
Uwaga ! Znaleziono przy omawianym powyżej znak
rozpoznawczy na nazwisko: Bylina Aleksander płk. lekarz
– urodz. 3.IV.1875 r.
Klein Jan – 1 karta pocztowa, 2 listy, fotografia kobiety, okulary w futerale, 5 listów.
Nierozpoznany – kapitan – 2 medaliki na łańcuszku, etuitka z włosami, 1 medalik luzem, cygarniczka
mała krótka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Fejner Władysław – por. – nauczyciel urodz. 21.III.1900 r., książka oficerska, karta mobilizac.,
fotograf.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – kapitan.
Gross Erwin Jan – ppor. – dr. med., wizytówki, legit. Centrum Wyszk. Sanit. Nr. 1303 wyblakła,
krzyżyk na łańcuszku, scyzor.
Nierozpoznany – kapitan.
Hammer Józef – por. – legitymacja oficerska, pozwolenie na broń, legit. Zw. Oficerów w st. spocz.
w Bydgoszczy, 3 fotografie, kartka z różnemi nazwiskami.
Sułek Bronisław – wojskowy – poświadczenie Komisji Poborowej Starostwa w Puławach, syn Jana
i Marianny, urodzony 1904 r., zamiesz. st. kol. Puławy, list.
Nierozpoznany – dowód osobisty nieczytelny, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – kwit pocztowy po rosyjsku na imię Zofi....... córki Konstantego, Białystok Fabryczna 33, listy.
Nierozpoznany – ppor.
Stiebal Jan Bolesław – por. – legitymacja osobista Nr. 11, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Mazurski Marcin – por. – legit. urzędnika Państw. Nr. 2960, 1 list od dzieci „Kochany Tatusiu”
z dnia 1.I.1940 r. podpis Romcia i inne podpisy dzieci, 1 list
pisany na maszynie „Kochany Prezesie”, 1 foto, legit. na
Krzyż Walecznych.
Switaj Mieczysław – wojskowy – 4 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku.
Król Fryderyk – kpt. – książka oszcz. PKO, zawód kierownik szkoły, urodz. 6.III.1895 r., zam.
Strumień Śl. Cieszyński, książka oficerska. list z nadawcą
Helena Król - Strumień Górny Śląsk – Wschód z dnia
7.I.1940 r.
Nierozpoznany – por. – karteczka z napisem „Zofia Kościńska Włocławek, ul. Lipnowska 13 i Wł.
Kościński...Łuków....31, naramiennik, różaniec, medalik
i krzyżyk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.

153

01021.
01022.

01023.
01024.
01025.
01026.

√ 01027.

01028.
01029.

01030.
01031.
01032.
01033.
01034.
01035.
01036.
01037.
01038.
01039.
√ 01040.
01041.
01042.
01043.

spr. KSk.

doKumenTY

- 21 Janowicz Józef – kpt. – karta pocztowa, chusteczka do nosa, scyzoryk, różne zapiski-notatki.
Nierozpoznany –
moneta złota 15 rubli, 3 monety złote arabskie, 1 moneta
srebrna 1 rubel jubileuszowa /300 lecie Domu Romanow./
2 monety srebrne 5 złotowe jubileuszowe /w setną rocznicę
powstania 1830-1930/ znaczek kawalerji chorągiewka.
Syniewski ......or – kpt. – karta pocztowa nadana z Brześcia, ul. ...lna Nr. 45, 1 medalik z łańcuszkiem,
świad. szczep. w Kozielsku, notatn.
Tyrk Walery – ppor. – książka KKO m. Warszawy 213386, urzędnik, zamiesz. Warszawa, Zamojskiego
43 m. 6, pozwolenie na broń, dowód osobisty, urodz.
9.II.1909 r., różne wizytówki.
Nierozpoznany – wojskowy – paczka b. zniszczonych papierów, duża cygarniczka, medalik, 1 szkło
od okularów.
Nierozpoznany – major – 2 medaliki, foto zniszczone, list „Kochany Tatusiu!... Wczoraj przyniósł
chłopiec p. Mentla list pisany z Buska do tatusia. Zdaje się,
że tatuś na ten list czekał, więc posyłam go do Daleszyc...
mamusia wczoraj pojechała po Dudę,,,......”.
Kowalwski Marian – mjr. – syn Kazimierza, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1930, cygarniczka
drewniana ręcznej roboty z napisem Kozielsk, urodz.
1895 r., zaświadczenie rosyjskie skończenia wydziału
medycznego Uniwersytetu w Warszawie w 1923 r.
wystawiony w Kozielszczyźnie 1939 r.
Ściesiński Kazimierz – legit. służbowa państw., dowód osob. nieczytelny.
Nierozpoznany – ppor. – list pisany 3.X.1939 r. „Kochana dziewczynko” m. innemi wspomina
„p. Gryn wyjechał do wsi Folga nad Potokiem poczta
Jędrzejów woj. Kieleckie podpisano Ryszard”, medalik
z łańcuszkiem.
Laskowski Lesław – oficer – znak rozpoznawczy – 24.X.1912, legit. Rady Adwokackiej, list,
2 fotografie, modlitewnik.
Ośko Marian – por. – pismo Poczt. Kasy Oszczędn. do omawianego pod adresem Krzemienice ul.
Pasieczna 6, 3 pocztówki, 2 listy, 1 telegram, fotografia
głowy kobiecej.
Skindzer Czesław – wojskowy – karta pocztowa z nadawcą: Wiera Sargiewicz, Wilno, Antokolska 12 d
m. 4, 2 karty, list.
Olejniczak Władysław – ppor. – książka oficerska, syn Teofila i Jadwigi, urodz. 24.VI.1914 r.,
1 fotografia, monogram O. W. z portmonetki, 2 spinki
mankietów.
Nierozpoznany – ppor. – kwity pocztowe na nazwisko Baranowska Teodozja, Skoki, papierośnica
srebrna, medalik z łań., notes.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gadomski Tadeusz – mjr. – wizytówki własne – dr. Bydgoszcz Gdańska 57, 2 medaliki.
Jankowski Sławomir – mjr. – dowód, fotografia z dowodu z podpisem na odwrocie.
Nierozpoznany – kapitan – krzyż Walecznych, medalik i list nieczytel.
Szydłowski Henryk – mjr. – lekarz, dowód rejestr. urzędu Wojew. w Łodzi urodz. 1884 r., dyplom
lekarza w jęz. rosyjsk.
Klucz Władysław – mjr. – legit. służb. M. S. Wojsk. 3 pułku piech., kluczyk 2 spinki mankietów,
pozwol. na broń wystaw. w Pułtusku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
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- 22 Radel Aleksander – mjr. – legit. oficerska, 1 list, notes, medalik.
Nierozpoznany – kpt. – recepta apteki Szcześniewski w Krasnymstawie, dużo fotografii zniszczonych,
na odwrocie jednej napis „Warszawa Saska Kępa,
ul. Walecznych 46, inż. Mazak.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – kapitan – notes.
Nierozpoznany – kpt. – wizytówka na nazwisko: Fromowicz Jan inż. Warszawa ul. Ustronie Nr. 2
m. 54.
Nierozpoznany – major – 1 fotografia wyblakła z kobietą i 2 dziewczynkami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Lazowski Piotr – kpt. – książka oszczędn. PKO, urodz. 5.VIII.1895 r., zamieszk. w Chełmie,
Pierackiego Nr. 16, 2 listy legitymacja oficerska, 2 spinki
mankietów.
Kussyk Feliks – ppor. – znak rozpoznawczy 1912., oficer piechoty, 1 list.
Bielawski Konstanty – ppor. – książka oszczędn. PKO, medalik, kartka zaświadczenia wojskowego.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – fotografia wyblakła z napisem „Moja kochana Marysieńka w okresie dzieciństwa,
2 obrazki papierowe świętych.
Nierozpoznany – ppor.
Wojciechowski Karol – kpt. – legitymacja oficerska, medalik.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy.
Szulczyński Maksymiljan – por. – znak rozpoznawczy: Poznań urodz. 1901 r. fotografie, list, różaniec,
2 medaliki, dowód osobisty, książka oficerska.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jabłoński Feliks – oficer – odcinek zameldowania m. Warszawy ul. Grzybowska 64 m. 6 z dn.
3.VII.1939 r., książeczka oficerska, pozwolenie na broń,
karta zwolnienia 33415/OK, urodz. 1896 r., złoty krzyżyk.
Kamieński Jan Kazimierz – ppor. – architekt, leg. członkowska Stow. Architektów Rzeczp. Polskiej,
pozwolenie na broń, leg. na odznakę Szkoły Podchorąż.,
dowód osobisty, zaświadczenie pracy Zarządu m.
Włocławka.
Konkolewski Antoni – por. – dowód osobisty, prawo jazdy, zamieszk. w Toruniu, medalik,
łańcuszek.
Nierozpoznany – papiery /odesłano do chemji/.
Wozniczka Władysław – ppor. – książka oficerska, notes.
Woźny Kazimierz Henryk – por. – dr., prawo jazdy, zamieszkały Gdynia ul. Świętojańska Nr. 108.
Spychalski Henryk – ppor. – urodz. 21.XII.1903 r. w Hildesheim, dowód osobisty, książka oszczędn.
PKO.
Nowak Jan – kpt. – karteczka Helena Nowak.
Hurman Herman – ppor. – znak rozpoznawczy 1895 r. urodzony, wizytówka, odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Lubert Władysław – ppor. – urodzony 1.VI.1903 r., zamieszkały w Warszawie Hoża 49, dowód
osobisty, prawo jazdy, wizytówka, medalik.
Schneider Wilhelm – wojskowy – wizytówka własna, urzędnik Monopolu Tytoniowego, karta
szpitalna badania rentgenologicznego w Zakopanym.
Nierozpoznany – ppor. – szereg fotografii dziecka i matki na krzesełku ogrodowym i wózku,
papierośnica srebrna z monogramem J. B. i datą 9.VIII.1936,
monokl, krzyżyk drewniany, odznaka Szkoły Podchor.
Zawod. Kawalerji.
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- 23 Nierozpoznany.
Koźma Tadeusz – ppor. – książka oficerska, zawód nauczyciel, 3 medaliki.
Krachelski Piotr – wojskowy – list na nazwisko omawianego, karty pocztowe i pisma.
Kodymowski Stanisław Marian – ppor. – legitymacja oficerska Związku Oficerów Rezerwy, książka
oficerska świad. szczep. w Kozielsku, 1 list w Koziel.
Nierozpoznany – ppułk. – krzyż zasługi, medal niepodległości, 2 odznaki wojskowe, naramiennik
z cyfrą 2.
Nierozpoznany – 3 karty pocztowe, 1 wizytówka /przesłane do chemji/.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – porucznik.
Nierozpoznany – porucznik – ryngraf Matki Boskiej – pamiątka z Wilma, notesik z zapiskami,
2 medaliki z łańcusz.
Nierozpoznany – ppor.
Krudowski Stefan – mjr. – doktór med., pismo Szefa Dep. Zdrowia z przydziałem służbowym, dyplom
Uniwersytetu w Krakowie listy spinka do mankietów,
okulary, odznaka, wojskowa, wieczne pióro.
Wittman Kazimierz – ppor. – lekarz, pisma Centr. Wyszkol. Sanit. w Warszawie, legitymacja na zjazd
Ginekologów w Krakowie, dowód osobisty.
Krajewski Edmund – ppor. artylerji – karta przydziału wojskowego, leg. odznaki 1 P. A. L.’u, wizytówka,
2 spinki.
Makowej Emiljan – oficer – lekarz weterynarji, wizytówka, dowód osobisty, dowód tożsamości
pojazdu mechan., różne foto, listy..
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – medaljon w kształcie serca „Jance Lucjan 26.VI.1915” medalik z łańcuszkiem.
Cikowski Edward – wojskowy – książeczka PKO – zawód nauczyciel, urodz. 2.X.1897 r. w Czarnym
Dunajcu, zamieszk. w Krakowie ul. Szlak 39 m. 2, 230
dolarów U. S. A. w banknotach papierowych.
Koniuszewski Józef – wojskowy – książka PKO, urodz. 11.IV.1907 r. w Krakowie, zamieszk. Kraków
– gen. Bema 4, listy.
Nierozpoznany – porucznik.
Jezioro Czesław – wojskowy – legit. szkolna zniszczona, 1 list na Czesława Jezioro w Kozielsku
nadawca Jadwiga ... w Sokalu, krzyżyk miniaturka
świętego.
Feszner Karol – wojskowy – karta nadana przez: Tesznerowa – Wilno, Beliny 16 m. 23, notesik,
łańcuszek.
Wojskowy – ...onek Józef – syn Bronisława i Malwiny, urodz. 6.III.1909 r. w Wilnie – odczytane
z książki oficerskiej, 2 karty pocztowe.
Juszczyk Kazimierz – ppor. – książka oficerska.
Gedroyć Eugenjusz – wojskowy – karta pocztowa nadana przez Stanisława ….zam. w Sarnach, list
„Najdroższy mój Papuleńku” z dnia 6.I.1940 r. Sarny
Kopernika 5, zaświadczenie przydziału wojskowego.
Zerbe Franciszek – kpt. – Rz-kat., znak rozpoznawczy – Poznań 1888, 1 list, 2 kartki pocztowe,
medaljonik.
Obuchowicz Witold – por. – ur. 1905, znak rozpoznawczy, fotografia, list.
Nierozpoznany – wojskowy – monogram na chusteczce do nosa „J. J.”
Nierozpoznany – wojskowy – 3 listy. świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1118.
Nierozpoznany – wojskowy – karteczka w języku rosyjskim z nazwiskiem Urban B. A.
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- 24 Bierżanek Remigjusz Henryk – ppor. – legit. urzędnika państw. z foto., wizytówka, cygarniczka
z nap. Kozielsk.
Sleszyński Tadeusz – pocztówka z Rzeszowa, pocztówka z nadawcą: Sleszyńska Janina Wołkowysk,
ul. Wileńska, notes.
Dyszczylenok Tadeusz – 3 listy, 2 wizytówki, jedna z nazwiskiem „Janina Piwakowska” druga:
„Adam Mieczysław Nowakowski”.
Uwaga ........... na niej napis zmarł 23.II.1940 r. godz. 4 min. 30” medalik
Osnek Kazimierz – wojskowy – 3 karty pocztowe.
Chodakiewicz Symeon Kazimierz – ppor. – urodz. 18.II.1900 r. w Berlinie, książka ofic., świad.
szkolne /w jęz. ros./, karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Sitarski Marian – legit. służbowa, fotografia na odwrocie podpis „Anna Sitarska”.
Klarner Witold – znak rozpoznawczy – por. – Warszawa 1902 r., notes, listy, odznaka pułkowa.
Maisner Tadeusz /tłumacz. z rosyjskiego/ – karty pocztowe.
Dobrowolski Jan /Janusz/ – dowód osobisty.
Nierozpoznany – list – urywek z listu „pozdrowienia dla Genka Oryńskiego i T. Spodynkiewicza”,
karta pocztowa, prawo jazdy, wizytówka, 2 fotografie,
świad. szczep. w Kozielsku, obrazek M. Boskiej i medal 10cio lecia Niepodległości.
Okulicz... ?... – syn Włodzimierza, świad. szczep. w Koziel.
Nierozpoznany – wojskowy – pokwitowanie rejestracyjne na nazwisko Zdzitowicz Bolesław, karta
pocztowa.
Frenkiel Henryk – por. – list, karta pocztowa, adwokat, wizytówka.
Szczeciński Kazimierz Juljan – ppor. – książka wojskowa, karta mob., wizytówki, list, medalik,
2 monogramy zdjęte z portfela.
Wysocki Józef – ppor. – Warszawa, Elektoralna Nr. 17, legit. Polsk. Zw. Pływackiego, legit. Ligi
Morsk. i Koloń., książka wojsk., świad. szczep. Nr. 2660,
list z Litwy, karta pocztowa.
Nierozpoznany – porucznik.
Lotocki Jerzy – wojskowy – karta pocztowa od Adeli Lotockiej ze Lwowa, świad. szczep. w Kozielsku,
foto.
Pawłowski ...?... – por. – znak rozpoznawczy częściowo zniszczony, listy, fotografie, odznaka POS.
Hübner Stefan – ppor. – legit. urzędn. państw., wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1486.
Nierozpoznany – wojskowy – list pisany z Wroczan /ew. Kroczany/ z dn. 16.VIII.?, papierośnica
srebrna, kalendarz.
Kotecki Marian Józef – por. – legit. urzędnika PKO, list, karta pocztowa, fotografie, zaświadcz.
nadania Krzyża Niepodległości.
Stążewski Wacław – ppor. – urodz. 25.V.1903 r. w Starej Warce, dowód osob., 3 listy, notes, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 963.
Kucewicz Eugenjusz – por. – 11 pułku piech. Tarnowskie Góry, urodz. 6.I.1908 r., świad. ze szpitala
św. Jana w Otyce, fotografia dziecka /na odwrocie napis:
kochanemu ...? syna Jacusia” zdjęcie z dnia 16.I.1940 r.
„Jacuś miał 19 miesięcy”/
Nierozpoznany – ppor.
Paszkiewicz Michał – wojskowy – leg. członk. Stow. Rodziny Urzędn., przy Ministerstwie
Sprawiedliwości, 2 metryki /swoja i żony/
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Margulis Lewi – ppor. – dowód osobisty, pozwolenie na broń, świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówki.
Podgórski Stanisław – ppor. – znak rozpozn. urodz. 1905 r. w Brześciu, wizytówka, dowód osobisty.
Topolewski Stefan – wojskowy – kwity, łańcuszek.
Kenig Józef – zam. Wilno, Wileńska Nr. 25 m. 1, wizytówki, 2 karty pocztowe, list.
Reichert Erwin Juljusz – ppor. – książka wojsk., prawo jazdy.
Sidor Władysław – wojskowy – listy i kartki.
Nierozpoznany – wojskowy – pismo do Komendanta Szpitala wojennego Nr. 104, od Szefa Sanit.
OK Nr. 1 z dn. 6.IX.1939 r. medalik i krzyżyk.
Osga Tadeusz – ppor. – lekarz weterynarji, urodz. w Brodach 5.II.1906, dowód osob., wizytówki,
listy, karty pocztowe, szkaplerz.
Starkowski Stefan – ppor. – urodz. 1898 r., legit. P. O. S., książka inwalidzka, wizytówki, listy, karty
pocztowe, pozwolenie na broń, notes.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.
Żółtowski Marceli – por. – legit. „Virtuti Militari”, książka wojsk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jakubowski Jerzy – wojskowy – inżynier, legit. urzędnicza, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3229, listy,
wizytówki, różaniec.
Nierozpoznany – wojskowy.
Orłowski Stefan – por. – 7 p. strz. konnych, legit. wojskowa.
Lubecki Ludwik – ppor. – książka wojsk., legit. urzędnika państw. z fotografią, list.
Darmochwał Kazimierz – ppor. – listy i karty pocztowe.
Gierliński Zdzisław – por. – urodz. 12.VI.1912 r., nauczyciel, książka wojsk., legit. nauczycielska,
świad. szczep. Nr. 712, karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jankowski Jan – por. – 2 karty pocztowe z adresem: Jankowska Maria, Wilno, Antokolska 12 m. 3,
2 kwity, medalik, list.
Nierozpoznany – notatnik.
Kuca Henryk – oficer piechoty – znak rozpoznawczy, urodz. 1908 r.
Sikorski Henryk – por. – dr. medycyny, profesor Uniwersytetu Warszawsk. legit. służbowa, książka
oficerska, karta pocztowa, list, świad. szczep. Nr. 73,
obrazki święte.
Zacharzewski Olgierd – por. – list i karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor. – kwit w języku rosyjskim na nazwisko Stanisław Ornatowski.
Nierozpoznany – kapitan – wizytówka Zakrzewska Lucyna, papierośnica srebrna ze złotym
monogramem CJ.
Nierozpoznany – wojskowy.
Perodnia Jerzy Marian – urodz. 22.VIII.190? w Warszawie, lekarz weterynarji, dowód osobisty Nr.
191766 „wysoki, włosy blond oczy piwne/, prawo jazdy,
wizytówka.
Nierozpoznany – ppor.
Wiśniewski Alfred – syn Pawła, świad. szczep., złoty napis „alo”.
Loba Jerzy Kazimierz – ppor. – urodz. 21.I.1912 r. w Łodzi, dowód osobisty, legit. szkolna, karta
pocztowa.
Pruszniewski Jan – ppor. – syn Piotra, list.
Spychała Edward – ppor. – nauczyciel, legit. wydana w Wilnie 2.XI.1934 r. wizytówka „Irena
Bednarczykówka Rok”, legit. O. S., legit. członka TPBS.
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Popławski Juliusz – por. – rozkaz jazdy, list, karty pocztowe, notes, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2242, 3 medaliki.
Miścicki Wincenty – por. – zam. Warszawa, ul. Żelazna Nr. 65, legit. członka PZŁ, karta łowiecka,
karta pocztowa.
Nierozpoznany – kalendarz podpisany „Gawdzińska Karolina” – Warszawa, Czerniakow miasto
Ogród”, świad. szczep. w Kozielsku 891, na kalendarzu
dalszy napis „w razie wypadku proszę zawiadomić
Władysława Gardzińskiego ul. Gorzesiewska Nr. 31 m. 6
Warszawa.
Kaczan Walerian – wojskowy, legit. POS, świad. szczep. w Kozielsku 384.
Nierozpoznany – ppor.
Inwentarz Henryk vel Haim – ppor. – książka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Piotrowski Stanisław – wojskowy – wizytówka „Włodzimierz Kubacki”, legit. służb. nauczyciela,
dowód osob. obrazek święty.
Nierozpoznany – por. – odpis recepty na nazwisko Budzyński z apteki pod Lwem, L. Moderski
w Pleszowie, Rynek 21, 4 medaliki, karta pocztowa, świad.
szczep. w Kozielsku 3114.
Chmielewski Stanisław – ppor. – książka wojskowa, wyciąg z ksiąg ludności.
Rudkiewicz Tadeusz – por. – znak rozpoznawczy – Warszawa 1908 r.
Quandt Ryszard – ppor. – syn Hermana, książka wojskowa, świad. szczep. Nr. 3365, kalendarzyk.
Rosiański Eryk – syn Emila, dowód osobisty, 3 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – kartka z napisem „Helena Poprawa majątek Kursztyn pow. Tczew”, ząb złoty,
spinka, dowód nadania pocztowy.
Pałkowski Józef – por. – syn Antoniego, świad. szczep. w Kozielsku 4122, odznaka 2 Brygady
Legjonów Piłsudskiego.
Tomaszewski Witold – wojskowy – 1 list, karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Oleszkiewicz ? – ppor. – legit. odznaki 2 PAC, krzyżyk z łańcuszkiem.
Jakubowski Stefan – ppor. – legit. urzędnika Państw. z foto, akt ślubu, notes, 2 foto, medalik
z łańcuszkiem.
Michalski Stanisław – legit. urzędu państwowego, notatki, różaniec.
Tabko /??/...... ? – por. – świad. szczep. w Kozielsku 2018, medalik, kartki z notesika.
Leszys Jerzy – kartka pocztowa z Baranowicz, 4 foto.
Ossowski Władysław Feliks – wojskowy – urodz. 20.XI.1903 r., metryka.
Trocki Jan – por. – lekarz, prawo jazdy, pozwolenie na broń, książka wojskowa, list, pieczątka
faksymil.
Nierozpoznany – ppor. – notes, książka wojskowa na niej napis „właściciel tej książki ppor. rez.
artylerji III/10 PAP Michniewicz Kazimierz Pabianice
k/Łodzi ul. Bracka Nr. 12 m. 1 – zawiadomić żonę p. Marię
Michniewiczową”.
Felicki Stanisław – por. – karta przydziału wojennego, legit. urzędnika państw., książka wojskowa,
różaniec i list.
Małek Antoni – ppor. – znak rozpoznawczy, nauczyciel, urodz. 8.VI.1908 r. w Michałowicach,
książka oszczędn. PKO.
Skrobiszewski Józef – mjr. – lekarz, książka wojsk., odznaka wojsk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – mjr. –
Nierozpoznany – wojskowy.
Kobyłecki Jerzy – ppor. – książka wojsk., wizytówki, notes, ryngraf na łańcuszku, świad. szczep.
w Kozielsku 2551.
Nierozpoznany – wojskowy – notatki.
Jurec Piotr – wizytówka, zaświadczenie lekarskie, list, kwit ze Lwowa po rosyjsku.
Nierozpoznany – kapitan – list z Bydgoszczy z 26.XII.1939 r. „Kochany Jurku ......nie o Sosnową nie
martw się...... Mucha”.
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Noszczyk Henryk – wojskowy – znak rozpoznawczy, urodz. 6.VII.1896 r.,
Nierozpoznany – major – list, odznaka PW.
Orpatowski Mieczysław – ppułk. – notesik, karta pocztowa, zaświadczenie badania krwi na nazwisko
mjr. Józefa Mieczysławskiego wydany przez dr. Edwarda
Świderskiego, złoty monogram MO.
Sztec Mieczysław – por. – kwit, list.
Nierozpoznany – porucznik.
Kubasik Eugenjusz – por. saper – urodz. 17.III.1910 r., książka wojskowa.
Bieliński Bogusław – ppor. – list z Białej Podlaskiej, Piłsudskiego Nr: 15 – Helena Bielińska, medalik
złoty M. Boskiej Częstoch., pozwolenie na broń.
Banaszek Stanisław – urodz. 6.II.1894 r. w Brostowie, zam. Kępno, Rynek Nr. 34, adwokat, list od
Margot Banaszek- Kępno, Rynek Nr. 7, dowód osobisty,
wizytówka „Tadeusz Pyszyński”.
Kopniak Zdzisław Tadeusz – magister, legitym. urzędn. państw., starszy asystent uniwersytetu,
pismo z Państw. Urzędu Emeryt., wizytówka.
Tobetak Antoni – wojskowy – syn Dymitrego, karta pocztowa z Plizny, listy, rozkaz do żołnierzy
pisany we Lwowie.
Kubok Franciszek – wojskowy – kierownik szkoły w Wapienno, fotografia z legit. podpisana jak
wyżej, różaniec, list.
Nierozpoznany – kapitan – list w języku niemieckim z adresem Pichler Franciszek.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kobza Kazimierz – por. – urodz. 15.VIII.?, kartka z adresem Witold Witkowski Warszawa,
Smulikowskiego 1 u pp. Kokoszczyńskich, legit. członk.
Rodziny Kolej., legit. urzędnika PKP.
Bełza Józef – kpt. – urodz. 5.VIII.1898 r. w Woli ? powiat Grójec, książka wojskowa.
Faun Erik – karty pocztowe.
Biel Franciszek – zam. Warszawa, zarządca firmy „Arbor” ul. Grochowska Nr 58, wzór podpisu.
Wójcik Stanisław – mjr. – z PUWF i PW, kierownik referatu, legit. osobista z M. S. Wojsk.
Wierzbicki Ryszard – zamieszkały w Lublinie, Sadowa Nr. 10 m. 6, legit. osobista M. S. Wojsk., legit.
Związku Łowieckiego, złote zęby.
Nierozpoznany – wojskowy.
Malisz Franciszek Ksawery – ppor. – urodz. 22.IX.1914 r. w Rostoce, pow. Nowy Sącz, dowód
osobisty, poświadczenie obywatelstwa, książka wojskowa,
odpis metryki.
Siemiecki Albin – lekarz – rozkaz wyjazdu, odznaka 3 krotnie rannego.
Winkowski Karol – kpt. – legit. T-wa Miłośników Przyrody w Grodnie, notes, książka wojskowa,
różaniec, wizytówki.
Dembicki Witold Józef – ppor. – urodz. 15.V.1900 r. /lub 1906/ dowód osobisty, książka wojskowa.
Grabowski Władysław Roch – appor.a – urodz. 16.VIII.1894, ppor., inżynier, karta przydziału
wojennego, dyplom Politechniki Warszawskiej, inżynier
chemji, dowód osobisty, serduszko z napisem „grunt się
nie przejmować”.
Grabowski Leon Bronisław – ppor. – urodz. 20.VI.1908 r. z wydziału chemicznego, legitym. szkolna
karty pocztowe z nadawcą Warszawa Środkowa 7 m. 17 –
Krystyna, notes.
Nierozpoznany – kapitan – 1 lista z nazwiskami i adresami.
Zachert-Okrżanowski Hugon – kpt. – karta pocztowa od Cecylji Zachert.

-------------------------------------aa – stopień dodany powyżej piórem
spr. ZK
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Walkiewicz Stanisław – wojskowy – urodz. 21.VII.1901 r. w Warszawie, karta pocztowa pisana
w Kozielsku do rodziców na adres: „Walentyna
Walkiewiczowa – Warszawa, Dzika Nr. 36 m. 9, dowód
osobisty, świad. szczep. w Kozielsku.
Szczekowski Kazimierz – wojsk. karta pocztowa od Haliny Hulanickiej W-wa Krasińskiego 21-17,
kalendarzyk z zakreśloną datą do 8.IV.1940.
Hrut Bolesław – ppor. – syn Michała, urodz. w 1916 r., książka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku
2899.
Nierozpoznany – wojskowy.
Remer Zdzisław – Alfred – inż. elektryk, ur. 14.VIII.1897 w Zatorze, świad. z Kursów Handlowych
– Kraków 5.7.1919, metryka, srebrna papierośnica, bilet
tramwajowy z foto., wizytówki, Akt ślubu, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2857, Certyfikat przynależności, złote
pióro.
Manikowski Czesław – ppor. – ur. 19.VI.1910 rz-kat. /Roch Julja/ karty pocztowe, listy, książeczka
wojsk.
Kołosowski – ppor. – prawosławny, ur. 1908, znak tożsamości.
Nierozpoznany – mjr. – naramiennik J. P., notes zapisany.
Nierozpoznany – por.
Nierozpoznany – ppor.
Migoń Zdzisław Ignacy Michał – ppor. ur. 19.?.1913 w Dębicy /Ignacy, Helena, ks. wojsk., złoty
pierścionek z dwoma koral.
Nierozpoznany – kpt.
Kyska /Lyska, Zyska?/ Godfryd – wojsk. ur. 1914 r., leg. szkolna, medalik.
Jasiński Lucjan – pułk., srebrna papierośnica z podpisami, karty pocztowe od Marii Barancewicz.
Roszkowski Józef – kpt. lekarz, karta pocztowa od Wandy Roszkowskiej W-wa, Al. Jerozolimskie 30
m. 3, karta przydziału wojennego.
Jakóbiak Bolesław – mjr. – syn Wacława, karty pocztowe, talizman /kotwica/ 2 pierścionki alumin.
Skupień Sebastjan – por. – naucz., leg. naucz.
Neugebauer Adam – wojsk. – list od Alicji Neugebauer – Pabjanice, Reymonta 15, wizytówka,
ryngraf, krzyżyk na łańc.
Kodymowski Stanisław Wojciech – leg. Medala Niepodległości, 2 srebrne papierośnice, jedna ze
złotym monogramem i napisem „Kochanemu szefowi
i koledze w dniu imienin składają koledzy M. R. D. P. 1923 r.,
medaljonik na łańcuszku.
Nierozpoznany – ppłk., wizytówka /Eugenja Bogdziewiczowa/, notes z adresami: Dyr. Enkole 49015,
inż. Stan. Hempel Belwederska 48. Janina Starkmanówna
Bednarska 22, p. Wajssowa, ppłk. Kierkowski.
Nierozpoznany – wojsk. – list.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – kpt. – zaśw. lekarskie z datą 12.XII.1939 na nazwisko Gruszczyński Kazimierz.
Nierozpoznany – wojsk.
Bołbat Antoni syn Mateusza, karta pocztowa, notatki.
Nierozpoznany – por.
Duszyński Henryk – kpt. – ur. 23.XI.1899, pow. Mławski, woj. Warszawskie, leg. Krzyża Walecznych,
świadectwo z odbycia praktyki w Sądzie Wojsk., złoty
medalik2.

01231.
01232.
01233.
√ 01234.

01235.
01236.
01237.
01238.
01239.
01240.
01241.
01242.
01243.
√ 01244.
01245.
01246.
01247.
01248.

01249.
01250.
01251.
01252.
01253.
01254.
01255.
01256.

spr. ZK

2

Brak strony 29 z numerami od 01257 do 01296 (zob. zał. nr 1)
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01298.
01299.
01300.
01301.
01302.
01303.
√ 01304.
01305.
01306.
01307.
01308.
01309.
01310.
01311.
01312.
01313.
01314.
01315.
01316.
01317.
01318.
01319.
01320.
01321.
01322.
01323.
01324.
01325.
01326.
01327.
01328.
01329.
01330.
01331.
01332.
01333.

spr. ZK

Kowalewski Stefan – wojsk. – syn Marka, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1085, kwity pocztowe,
opłaty radiofonicznej.
Stępień Władysław – por. – leg. odznaki pamiątkowej CWSap., srebrna papierośnica, fotografje,
notes.
Horbowy Zygmunt Marjan – por., Grodno, ul. Piaskowa 15 b. m. 4, list od Haliny Horbowej, leg.
ZOR, leg. TNSSiW, wizytówki.
Frelke Józef – ppor., – syn Feliksa, 2 listy i karty pocztowe od: Anna Frelkiewicz, Łódź. Adolf
Hitlerstrasse 104, A.
Nierozpoznany – ppor.
Oziębło Zygmunt – ppor., ks. wojsk., dowód osobisty, Karta przydziału wojennego, św. ślubu, srebrna
papierośnica ze złotym monogramem OZ, zapalniczka
z monogramem OZ.
Śmiałek Stanisław – ppor. – syn Józefa, listy, karty pocztowe, różaniec, fotografje.
Zienkiewicz Jan – por., dr. med., ur. 25.IX.1897, ks. wojsk., leg. odz. CWSan., mieszk. Wilno, leg.
odz. pamiątkowej Lit. Biał. Korpusu, leg. służbowa /PKP/,
notes, wizytówki, fotografje.
Nierozpoznany – wojsk.
Sussmann Ezechiel – por. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3913, dyplom magisterski? karty poczt.
Nierozpoznany – kwit nadania z nazw. Cygan Stanisław, kartka z napisem: „proszę zawiadomić
moją żonę Sabinę Egierską Łódź ul. ...? Nr. 5”, medalik
z łańcuszkiem.
Grudniewicz Idzi – por., leg. osob. wydana przez MSWojsk., kwit zastawny? KKO. na nazwisko
Grudziewicz Jadwiga, medalik, notatki.
Nierozpoznany – ppor. – ks. wojsk. wydana we Lwowie.
Nierozpoznany – kpt., leg., odznaka, obrazek św. Teresy.
Wopolewski Stanisław – wojsk., syn Bolesława, fotografja.
Sobczyński Romuald – wojsk., leg. urz. państw., 2 listy, 2 karty pocztowe, ryngraf.
Nierozpoznany – ppor. pismo na adres: Słysz Stefan praktykant w Ustrzykach.
Lisowski Tadeusz Stanisław – ppor. – lekarz – dent., ks. wojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3919.
Przyjemski Stanisław Marek – por., leg. wojsk., wizytówka.
Feldt Romuald – wojsk. ur. 28.VII.1916, zam. Lublin, Konopnickiej 5 m. 4, ks. PKO Nr. 160811-C.
Kobyliński Michał – por, leg. urz. państw., karty pocztowe, fotogra.
Gardziński Michał – por. lek., syn Andrzeja, 2 zaświadczenia w jęz. ros. z Kozielska, fotografje.
Nierozpoznany – wojsk., Recepta: Dr. med. Hugo Rosenfeld, Biała, Pl. Wolności, kalendarzyk,
medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojsk. karty pocztowe, św. szczep. w Kozielsku, pokwitowanie pocztowe /ros./
medalik.
Filipek Jan – 3 karty pocztowe.
Wozniak Józef – kpt. dr., notes.
Familier Leon.
Zwojszczyk Stanisław – kpt. listy.
Werner Jan Marjan – kpt., prawo jazdy wojsk., karty pocztowe, list.
Kuc-Staśnik Józef, notatnik z adresem: pow: Sokołów Podlaski, wieś i gmina Repki.
Wróblewski Edmund – kpt., dowód osobisty, 2 listy.
Nierozpoznany – kpt.
Orlikowski Czesław – wojsk., leg. zarz. m. Warszawy, św. szczep. w Kozielsku Nr. 60, medalik
z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – kpt.
Pruszyński Stanisław, recepty, kartka z nazwiskami.
Baran Bronisław – ppor., leg. szkolna, św. szkolne, index i UJPił., dowód osobisty, notes, 2 medaliki.
Papierośnica srebrna z napisem „kpt. Szymczakowi
Piotrowi, w dniu imienin – Kadra, Strzelcy. Łódź dn.
29.VI.39”, medalik.
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Ruhm Bolesław – por., leg. Koła Śpiewackiego „Echo Macierz” Lwów., notes, rozkaz jazdy,
fotografje.
√ 01335.
Wąsowski Stefan Franciszek – ppułk. lek., ks. wojsk., dowód osobisty, karty pocztowe, monogram
złoty: WS.
01336.
Nierozpoznany – kpt.
01337.
Białek Roman – kpt. dr., Zaś. rejestracji samochodu, list z Baranowicz z dnia 10.I.40. podpisany przez
„Kryśka”.
01338.
Nierozpoznany – kpt. lot. obs., leg. z foto., 2 fotografje, św. szczep. w Kozielsku, odznaka 2 p. lot.
Kraków.
01339.
Nierozpoznany – wojsk., św. szczep. w Kozielsku.
√ 01340.
Fucik Wiktor – kpt. inż, św. szczep. w Kozielsku Nr. 1020, wizytówki.
01341.
Postawka Leon ur. 2.VI.1910, prawo jazdy, ryngraf /Sursum corda/, fotografje, kartka pocztowa.
01342.
Liwiński Szymon – kpt. intendent, leg. wojsk., 2 kwity, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2928.
√ 01343.
Pietrasiewicz Adam dr. med. ur. 28.VII.1895 Warszawa, dowód osobisty, pozwolenie na broń, prawo
jazdy, listy.
01344.
Nierozpoznany – kpt.
a
a
01345.
Bobowski Teodor – ppor. ur. 22.X. 1989 w Berlinie. Dowód osobisty, św. szczep. w Kozielsku Nr.
1770.
01346.
Selens Stanisław – ppor. ur. 14.VIII.b1999b, listy, karty pocztowe, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2643,
medaljon.
01347.
Nierozpoznany – kpt.
01348.
Raczyński Jan Franciszek – kpt. 50 p. S. K., Kowel, wizytówka, św. szczep. w Kozielsku Nr. 1735.
01349.
Nierozpoznany – srebrna papierośnica z napisem „28.IX.1939. Tarnograd. nieczytelne podpisy”,
cygarniczka z monogramem AP, medaljon.
01350.
Nierozpoznany – kpt.
01351.
Peszko Roman – kpt., książeczka oszczędności, karty pocztowe, list, dewizka, medalik
z łańcuszkiem.
01352.
Nierozpoznany – mjr.
01353.
Nierozpoznany – kpt.
01354.
Nierozpoznany – ppor.
01355.
Szopa Karol – kpt., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3097, zaśw. lekarskie.
01356.
Sierpiński Witold – kpt., leg. Krzyża Niepodległości, karta przydziału wojennego, św. szczep.
w Kozielsku Nr. 1929.
01357.
Nierozpoznany – wojsk.
01358.
Gerlicz Stanisław – ppor. 9 pp leg., Zamość. Pismo z 9 p. p., nożyk, medalik, odznaka pułkowa.
√ 01359.
Wierzejski Stefan – por. lek. ur. 2.IX.1901, Siedlce, zam. Warszawa, Jasińskiego 6 m. 6, ks. PKO, karta
przydziału wojennego.
01360.
Szmidt Eugenjusz – por. ur. 17.XII.1903. Warszawa., wizytówka, ks. wojsk., dowód osobisty, karty
pocztowe, św. szczep. w Kozielsku Nr. 3428.
01361.
Nierozpoznany – wojsk. 2 karty pocztowe: Kowalewski Włodzimierz, Kozielsk.
01362.
Nierozpoznany – ppor. karta pocztowa w jęz. niem. od Ignatz’a z Katowic.
01363.
Postemski Roman – kpt. 2 karty pocztowe.
01364.
Tyszkiewicz Aleksander – kpt., leg. wojsk., rozkaz wyjazdu, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2866,
fotografje, band. do order.
01365.
Pielarski Wacław – kpt. obs. z CWL Nr. 9 c1c z-ca D-cy Oddziału Portowego, leg. wojsk., odznaka
lotnicza.
01366.
Nierozpoznany – por.
01367.
Bieńkowski Kazimierz – wojsk., ks. wojsk., list. monogram BK.
01368.
Gajewski Jan – wojsk., inż. mech. Warszawa, wizytówki, prawo jazdy, leg. Stow. Inż. Mech., świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 2976, medaljon z fotografją.
01369.
Müller Władysław – ppor., leg. urz., ks. wojsk.
--------------------------------------aa – pomyłka w dacie, chodzi o rok 1889
bb – pomyłka w dacie, chodzi o rok 1889
cc – dopisane obok piórem
spr. KSk.
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01371.
01372.
01373.
01374.
01375.
01376.
01377.
01378.
01379.
01380.
01381.
01382.
01383.
01384.
01385.
01386.
01387.
01388.
01389.
01390.
√ 01391.
01392.
01393.
01394.
01395.
01396.
01397.
01398.
01399.
01400.
01401.
01402.
01403.

spr. KSk.

Nierozpoznany – ppor., list „Rawicz, 30. I. 1940 r. Szanowny Panie Czesławie” od Piaseckiego
Czesława, różaniec, notes.
Garstka Henryk, naucz., leg. naucz., św. szczep. w Kozielsku Nr. 263, kartki pocztowe, listy.
Kretkowski Stanis. – por. 2 wizytówki z nazwiskami: Kretkowski Stanisław, Kretkowski Ignacy,
spinki, różaniec, 2 medaljony, karty pocztowe, ks.
wojskowa, urodz. 24.VII.1900.
Nierozpoznany – popr., kwit w jęz. ros., św. szczep. w Kozielsku Nr. 673.
Weisło Feliks – wojsk., leg. urz. państw., św. szczep. w Kozielsku Nr. 3443, wizytówka.
Sławiński Lech syn Wincentego, św. szczep. w Kozielsku Nr. ?, włosy w po[r]tfeliku.
Gałęzowski Alojzy syn Antoniego, św. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojsk.
Drzewicki Władysław Kazimierz – por., ur. 22.XI.1898, leg. os. wydana przez MSWojsk., 2 odznaki.
Czołowski Antoni – kpt., leg. wojsk., medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pigłowski Władysław – mjr. lek., ks. wojsk., wizytówki, karta mob., 2 notesy.
Nierozpoznany – por., Bilet na autobusy śląskie, wizytówka: ks. Wilhelm Hartmann. pastor.
Nowak Marjan – mjr. lek. wet., ks. wojsk., wizytówki, notes, list.
Press Dawid – kpt., leg. wojsk., kartka z adresami.
Poniatowski Aleksy – mjr. – karta pocztowa, kwit pocztowy rosyjski, karta z zapiskami, mała pincetka,
scyzoryk.
Nidecki Jan Michał – kpt. – wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, książka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kossowski Jan Mikołaj – kpt. – urodz. 6.XII.1888, książka oficerska, legit. nadania Krzyża Virtuti
Militari, wstążka tegoż krzyża.
Wilk Kazimierz – kpt. – legit. M. S. Wojsk., karta uposażenia, notes, karty pocztowe, 2 odznaki
wojskowe.
Wienkowski Jan – ppor. – 2 listy, 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3062, różaniec.
Brancewicz Czesław – ppor. – urodz. 25.III.1908 r. w Horodiszczach, zam. Warszawa, Polskie Linje
Lotnicze „lot”, książka oszczęd. PKO, świadectwo ślubu;
zaświadcz. Politechniki Warszawskiej.
Krzymiński Witold – ppor. – legit. oficerska, modlitewnik, notes, koperta z listu, karta pocztowa, list,
różaniec, cygarniczka z napisem Kozielsk 20.XI.1939 r.
Nierozpoznany – wojskowy.
Bagiński Edward – ppor. – urodz. 20.IX.1912 r. w Czeladzi, legitymacja osobista, listy i karty
pocztowe.
Hassow Zbyszko Wacław – ppor. – dyplom Uniwersytetu w Lublinie, magister praw, legit. osobista,
2 listy, 2 monogramy i medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – różne kartki z zapiskami, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2869.
Wesołowski Stanisław – ppor. – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1723.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jelonek Józef – legit. urzędnicza, notes. świadectwo szczep. w Kozielsku, adres Mosty, kartka
z nazwiskami i adresami.
Ostromeński Piotr – por. – 2 karty pocztowe, koperta od listu, medalik, odznaka pułk. „JP” /na
naramienniku „JP”/.
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Dylewski Tadeusz – ppor. – 2 bilety kolejowe bezpłatne, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3008, 1 list,
karta pocztowa, legitym. urzędnika Państw.
01405.
Nierozpoznany – wojskowy.
01406.
Nierozpoznany – ppor.
01407.
Balon Tadeusz – wojskowy. – książka wojskowa, legitym. urzędnicza, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1454.
01408.
Kubala Józef – wojskowy – 1 list.
01409.
Nierozpoznany – porucznik.
01410.
Nierozpoznany – wojskowy.
01411.
Ochocki Mieczysław – ppor. – znak rozpoznawczy: urodz. 1909 r. – Sarny, modlitewnik i medalik
z łańcuszkiem.
√ 01412.
Solewski Marian – por. – dr. lekarz, zam. w Lublinie, ul. Nowy Świat Nr. 5, wizytówki własne, dyplom
na medal bronzowy, legit. osobista, blankiet receptowy
z nazwiskiem i adresem.
01413.
Nierozpoznany – wyblakła fotografia z napisem na odwrocie „Władysława Olszewska”, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 3027.
01414.
Choromański Aleksander – wojskowy – syn Teofila, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 387, listy i karta
pocz.
01415.
Antoniak Józef – por. – wizytówki własne, inspektor Samorz. Gospodarczego w Dublanach, pismo
wydziału w Tarnopolu.
01416.
Kolman Waldemar – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 334.
01417.
Wilczyński Henryk – wojskowy – zam. Katowice, Kopernika Nr. 3 m. 4, legit. państw. na odznakę
wojskową, różne pisma.
01418.
Grabowski Konstanty – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2909, syn Józefa, 1 karta
pocztowa, 1 list, leg. osobisty nieczytelna, 3 medaliki.
01419.
Wateń Stanisław – wojskowy – 2 kwity.
01420.
Czarkowski Jan Bolesław – por. – wizytówka, pismo dowódcy 1 pułk. Szwoleżerów – do omawianego
– naramiennik 1 Pułku Szwoleżerów.
01421.
Nierozpoznany – wojskowy.
01422.
Ryttel Wacław – wojskowy – 2 koperty, fotografie, legit. osobista, notes, ryngraf M. Boskiej.
01423.
Nierozpoznany – ppor. – kartka od koperty z napisem „........ Edward syn Feliksa”, obrazek jasełki,
2 kartki z zapisk.
01424.
Nierozpoznany – wojskowy.
01425.
Nierozpoznany – ppor. – karteczka z napisem „Kieszkowska Helena – ul. Konopnickiej Nr. 5 m. 2,
telefon 8-69-20”.
01426.
Nierozpoznany – ppor.
√ 01427.
Łebkowski Józef – por. – dypl. ogrodnik-architekt, wizytówki własne, karta mob., legit. osobista,
medalik.
01428.
Wiecławek Kazimierz – ppor. – urodz. 25.I.1902 r. w Kamieńsku, książka wojskowa, legit. urzędnicza,
2 legit. członk., pozwolenie na broń, 2 listy.
01429.
Skałecki Józef – wojsk. – nauczyciel gimnazjum w Kościanie, pismo Kurat. Szkolnego w Poznaniu,
poświadczenie obywatelstwa, świadectwo urodzenia: 1906 r.
w Grodzisku, legit. urzędn., 3 listy, karta pocztowa,
2 medaliki.
√ 01430.
Nierozpoznany – por. – ryngraf M. B. Częstoch. z napisem na odwrocie „Bartkowi Jasiek – Kraków
24.VIII.-39 r.”
01431.
Nierozpoznany – ppor.
Napieralski Stefan – ppor. – inżynier, wizytówki własne, legit. na prawo wstępu do schronu
√ 01432.
/piekarnia/ wystawiona w Toruniu, pozwolenie na broń,
list, karta pocztowa, modlitewnik.
01433.
Nierozpoznany – wojskowy – karta pocztowa.
01434.
Nierozpoznany – ppor.
01435.
Nierozpoznany – wojskowy.
01436.
Nierozpoznany – ppor. – foto z napisem „Malerzyk”, ryngraf M. B. Częst. z napisem „Pamiątka
promocji na podporuczników – Ostrów Mazowiecka
15.X.1937 r.” /sztanca – druk/.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga: Na stronach 33, 34, 35 i 36 brak parafy osoby sprawdzającej; być moze z powodu zniszczenia lub
uszkodzenia papieru.
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01438.
01439.
01440.
01441.
01442.
01443.
01444.
√ 01445.
01446.
01447.
√ 01448.
01449.
01450.
01451.
01452.
01453.
01454.
01455.
01456.
01457.
01458.
01459.
01460.
01461.
01462.
√ 01463.

Chiberski Władysław – ppor. – 2 listy, łańcuszek, odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy – 1 list – w nim napis „Maculewicz – Warszawa Szopena 14 m. 35”,
ryngraf M. B. Częst. z napisem „Pamiątka promocji na
podporuczników – Ostrów Mazowiecka 15.X.1938 r.”.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2764.
Kwieciński Mieczysław – kpt. – urodz. 12.XII.1910 r. w Kaliszu, świad. Szkoły Podchor., pozwolenie
na broń, różne osobiste papiery, foto, papierośnica, notes,
odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Ciszewski Zygfryd – wojskowy – legit. chóru św. Cecylji przy kościele św. Jakuba w Toruniu, legit.
osobista, 1 list, różne kartki z zapiskami.
Zembrzuski Konrad – pułk. – legit. nadania Krzyża Virtuti Militari – Krzyż Virtuti Militari, odznaka
„Kampanja Kadrowa”, telegram, karta pocztowa, binokle
w futerale.
Ksieniewicz Wacław – mjr. – lekarz, zamieszkały: Toruń – Mickiewicza Nr. 7 m. 12, wizytówki własne,
legit. członka Czerwonego Krzyża, 2 karty pocztowe.
Morawslo Marcin – cywilny – vice prokurator Sądu Okręgowego, wizytówki własne, 3 karty pocztowe,
2 listy, medalik z łańcuszkiem, 1 fotografia.
Krowicki Stanisław – ppor. – książka oficerska, legit. Syndykatu dziennikarzy w Warszawie, list,
2 karty pocztowe.
Pogorzelski Feliks – kpt. – inżynier, 2 rozkazy wyjazdu, wizytówki, list z nadawcą: J. Podg... Żnin
/Posen/ Fabryka cukru”.
Czeremski Stanisław – kpt. - urodz. 4.V.a1999a r. zam. w Warszawie, zawód oficer zawodowy, książka
oszcz. PKO, krzyż.
Burakowski Michał – ppor. – znak rozpoznawczy „Jarosław – urodz. 21.IV.1912 r.”, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3516, kartka z legitymacji.
Waś Bolesław – por. – książka wojskowa, pismo traktujące o szkole lotniczej dla małoletnich.
Gliński Kazimierz – ppor. – karta pocztowa na omawianego, listy, różaniec, kartka z adresami.
Nierozpoznany – ppor. – notes, blok, 2 spinki mankietów.
Nierozpoznany – ppor.
Bajanowski Szymon – wojskowy – karta pocztowa na nazwisko omawianego, nadawca Jadwiga
Swiderska Mzurów mają[t.] Zawiercie-Żarki, karty
pocztowe, medalik z łańcuszkiem.
Prus-Bogusławski Czesław – ppor. – /2 na naramienniku/ wizytówki własne, inspektor Powiat. P. Z.
Ub. Wzaj. – Sarny, okulary, wieczne pióro.
Wichrowski Stefan – wojskowy – wizytówka, 2 karty pocztowe, 2 medaliki z łańcuszkiem.
Wajs Bronisław – ppor. – legit. osobista, legit. Zw. Oficerów Rezerwy, prawo jazdy, wizytówka, foto.,
karty pocztowe, list i kalendarzyk.
Nierozpoznany – por. – list adresowany na „Franciszek Adam – Kozielsk”, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1615, medalik.
Piątkowski Aleksander – mjr. – książka oszcz. PKO – urodz. 1881 r. w Warsz[awie] zamiesz. WarszawaStare Miasto, 2 kwity na odbiór pieniędzy.
Nierozpoznany – oficer marynarki – prawd. komandor ppor.
Wojciechowski Franciszek – ppor. – książka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3000.
Jankowski Mieczysław – mjr. – lekarz, książka oszcz. PKO – urodz. 1.VI.1884, zamiesz. Warszawa, ul.
Marymoncka 2, binokl.
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Bogusz Marcin – wojskowy – wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2824, medalik
z łańcuszkiem.
Doberski Józef Zygmunt – ppor. – książka wojskowa.
Freund Maurycy Leopold – ppor. – inżynier, książka wojskowa, listy i karty z nadawcą: „Teresa
Freund w Borysławiu”, telegram.
Brzeziński Zbigniew – ppor. – mag. praw., wizytówki własne, karta pocztowa, ryngraf M. B. Częstoch.
„Pamiątka Jubileuszowa 1382-1932”.
Wituła Józef – Włodzimierz – ppor. 68 p. p. – wizytówki, książka wojskowa, karta pocztowa, odznaka
strzelecka, papierośnica, dewizka.
Skinder Wacław – wojskowy – nauczyciel, legit. osob., kartka od legitym. urzędnika państw., świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 604.
Baranowski Bolesław – wojskowy – kartka legit. osob., legit. Politechniki we Lwowie.
Nierozpoznany – major.
Kamiński Jerzy – ppor. – lekarz, urodz. 9.I.1910 r., książka wojskowa, legit. Związku lekarzy,
1 zaświadczenie, świad. szczep. w Kozielsku, list, pieczątkafaksymil.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – kartki z zapiskami i adresami.
Ulrichs Otton – ppor. – legit. na odznakę wojskową, odznaka wojskowa, listy i foto.
Zaprutkiewicz Karol Leon – mjr. – wizytówki i okulary.
Kurkowski Stefan – kpt. – urodz. 8.IV.1900 r. w Łukowie, legit. Aeroklubu R. Polskiej, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 455, 1 list pisany po niemiecku.
Kasprzykowski Władysław Jan – urodz. 26.IX.1899 w Podgórzu, nauczyciel w Korwiu, legit. osobista,
świad. szczep. w Kozielsku, zaświadczenie Inspekt. Szkoln.
w Wilnie, okulary.
Nierozpoznany – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 745, 2 listy, okulary, odznaka wojskowa.
Dalecki Michał – ppor. – urodz. 1901 r., zamiesz. Warszawa, ul. Tarczyńska Nr. 9 m. 28, książka oszcz.
PKO, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1944.
Byszewski Tomasz – wojsk. – zamiesz. Warszawa ul. Barska Nr. 3?, wykaz, legit. osob., 4 karty
pocztowe, foto.
Nierozpoznany – porucznik.
Bajoński Jan – mjr. – lekarz, docent Uniwersytetu Poznańskiego, zamiesz. w Poznaniu, Patr.
Jackowskiego Nr. 39, legit. nadania Krzyża Virtuti Militari,
krzyż Virtuti Militari, wizytówki, listy i karty pocztowe.
Gorycki...?... – mjr. – kartka od legit. oficerskiej, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3401, karta
pocztowa.
Banach Tadeusz – ppor. – karta przydziału wojennego, przepustka okres. wojskowa, karta tożsamości
wystawiona przez PKP, zaświad. 8 p. p., listy, kalendarz
kiesz.
Babuchowski Marian – wojskowy – leg. urzędnicza, kartka z różnemi nazwiskami, różne notatki.
Prokopowicz Edward – wojskowy – koperta od listu.
Turka...?... – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1926, medalik z łańcuszkiem.
Wrytowski Jan – ppor. – legit. osob., świad. szczep. Nr. 2049, wizytówki, foto.
Wyskiel Zbigniew – ppor. – książka wojskowa, 2 foto-kobiety.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 dowody nieczyt., 1 weksel na nazwisko „Jarecki Zbigniew Jerzy”
– wypisała Maria Jarecka, Warszawa, ul. Grójecka Nr. 68,
2 różne wizytówki, 1 fotografia i notes.
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Czarnecki Czesław – por. – legit. osobista, 1 bilet zniżkowy do teatru w Krakowie, legit. tymczas.
wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3099.
Blatkiewicz Karol – por. – legit. Zw. Oficerów Rezerwy, kwit kasowy, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2992.
Nierozpoznany – wojskowy.
Grabowski Stefan – kpt. – książka wojskowa, karta MOB i wizytówka.
Michalski Czesław – por. – książka wojskowa, dowód nadania krzyża Niepodległości, 2 listy, medalik
z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Golebski Antoni – wojskowy – lekarz, zamieszkały – Tomaszów ul. Krzyżowa Nr. 24 m. 5, legitym.
osobista, wizytówki.
Kubik Lucjan – wojskowy – 2 listy.
Wawrzyniak Józef – ppor.– karty pocztowe, listy, modlitewnik.
Kuczyński Mieczysław – ppor. – 2 listy, i karta pocztowa.
Kromer Tadeusz Jan – ppor. – pismo M. S. Wojsk., medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – kalendarz kieszonkowy, kwit rosyjski.
Hryniewski Ludomir – wojskowy – 3 dowody osobiste.
Kacer Jan – książka wojsk., legit. odznaki 28 pułku Strzelców Kaniowskich, legit. urzędn. państw.,
pozwolenie na broń, wizytówka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gąsiewicz Henryk – por. – 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2963, mały ryngraf.
Wacław Władysław – oficer – książka oficerska nieczyt., legit. Państw. Zakł. Tele i Radio, list i karta
pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy – protokół pisany w Kozielsku w sprawie rozliczenia pieniędzy
służbowych.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Rola-Szadkowski Leonard – mjr. – lekarz, zamiesz. Poznań ul. 27 Grudnia Nr. 16, blankiety recept,
wizytówki, plakiecik św. Teresy.
Markiewicz Witold – mjr. – zamiesz. Warszawa, Szejnochy Nr. 5, wizytówka, świad. szczep. Nr. 580,
karty pocztowe i list.
Podwiński Stanisław – kpt. – różne listy i pocztówki.
Nierozpoznany – wojskowy – kalendarzyk, recepty, 2 ryngrafy.
Bereżyński Kazimierz – wojskowy – dowód osobisty, urodz. 21.VII.1908 r., listy.
Grabarczyk Kazimierz – oficer – książka oficerska, wizytówki własne, fotografie.
Kopiś Leonard – por. – karty pocztowe.
Engelkreis Wilhelm – wojskowy – lekarz, wizytówki własne, urodz. 8.III.1895 r. we Lwowie, pismo
Szpitala we Lwowie, dyplom lekarski.
Gierszanowski Alfons – wojskowy – 2 karty, list, medalik, plakietka „Starosta Krajowy Pomorski”
Wanat Józef Henryk – ppułk. – urodz. 13.II.1894 r., legitym. na prawo noszenia znaku łączności.
Nierozpoznany – wojskowy – listy i karty pocztowe.
Aksan Mikołaj – ppor. – zaświadczenie wojskowe z Poznania, prawo jazdy, zamieszkały
w Poznaniu.
Kibler Stanisław – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2283, karta pocztowa, list, krzyż
z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Buniakowski Bronisław – por. – książka wojskowa, legit. szkolna.
Kantor Michał Miron – mjr. – lekarz, zamiesz. w Łodzi, karta przeznaczenia wojennego, książka
oficerska, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3852, listy, karta
pocztowa, okulary, wieczne pióro.–
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Borodicz Ignacy – wojskowy - karty pocztowe.
Dubowski Jan – kpt. - książka oficerska, legit. urzędnicza, fotografia.
Nierozpoznany – kapitan - ,
Nierozpoznany – wojskowy - foto kobiety, pasek papieru z zapiskami, kluczyki.
Nierozpoznany – major.
Michalski Jan - wojskowy - karta pocztowa, list po rosyjsku pisany przez omawianego w Kozielsku
do p. Goławskiego. w Brześciu.
Tarnowski Juljan – wojskowy - sędzia grodzki, wizytówki własne, listy, foto.
Felpel Rudolf – wojskowy - karta pocztowa, pokwitowanie pocztowe, rosyjsk. krucyfiks.
Gier...?...wicz Edward – wojskowy - książka wojskowa nieczyt., bilet tramwaj. mies. na miasto
Warszawę nieczytelny z fotografią, list.
Gallilewicz Roman Czesław – chorąży - legit. osob. M. S. Wojsk. medaljon emaljowany na
łańcuszku.
Torczyński Stanisław - książeczka wojskowa, list, medalik z łańcuszkiem, spinki.
Rau Ludwik – mjr. - świad. szczepienia w Kozielsku, karty pocztowe, różaniec, ryngraf, kalendarz
własnej roboty zakreślony 12.IV.1940 r.
............ Adam – mjr. - świad. szczep. Nr. 894, list z Grodna, medalik.
Nierozpoznany – major.
Grynkiewicz Ludwik – mjr. - syn Antoniego, pismo z 13 Dywizji Piech., listy, karty pocztowe, notes.
Pilecki Jan – wojskowy - telegram, binokle, karty pocztowe, medaljon.
Nierozpoznany – wojskowy.
Matolski Leon - lekarz weterynarji, wizytówki, prawo jazdy, obrazek św.
Pogonowski Stanisław – chor. - urodz. 19.I.1891 r., 2 książki PKO i jedna KKO, listy i fotografie.
Kaczyński Wiktor – mjr. - naramiennik ,,SB”, książka wojskowa, świadectwo szczepienia w Kozielsku
Nr. 1206, pamiątka z Częstoch., karty pocztowe, krzyżyk z
drzewa.
Ludwiczak Edward – ppor. - 2 listy.
Zborowski Zdzisław Stefan – ppor. - książka wojskowa, listy, karty pocztowe, różaniec, medalik.
Nowak Wiktor – kpt. - legit. osob. M. S. Wojsk., odznaki instr. P. W. legit. świad. szczep. w Kozielsku
nr. 2038.
Gawryś Feliks – ppor. - lekarz, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3937, wizytówki.
Laburok Jerzy - 1 koperta, 1 karta pocztowa, świad. szczep. w Koziel. 3065.
Nierozpoznany – wojskowy - kartka z nazwiskami.
Dąbrowski Józef – por. - książka wojskowa, fotografie.
Koleśnik Leon - legit. urzędn. państw., list, metryka, plakietka – pamiątka ślub. młodz. akadem.
w Częstochowie 1936 r.
Huttman Szymon – por. - książka wojskowa, odpis metryki, listy i notes.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – wojskowy - list z nadawcą: ,,Tywalczak” – Blaszki, Star. Kaliskie, woj. Łódzkie”,
2 medaliki na łańcuszku.
Nierozpoznany – major.
Komunicki Michał - inż. architekt, broń pancerna, urodz. 1896 r., znak rozpoznawczy, zamieszk.
w Warszawie ul. Odyńca 15a, tel. 4-20-69, leg. urzędn.
państw., wizytówki, medalik.
Korzelski Franciszek – wojskowy - karty pocztowe, list, różaniec.
Jezierski Władysław – wojskowy - list z Dubna, świad. szczep. w Kozielsku nr. 4065.
Strzesiak /Jan/? – kpt. - list z nadawcą: Maria Strzesiakowa - Tarnów ul. .....szekowska 128, gwizdek.
Sobolewski Eustachy - list, karta pocztowa, zegarek, opis służby w języku rosyjskim.
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Falkiewicz Edward – kpt. - urodz. 9. VI. 1886 r., karta statystyczna szpitala im św. Jana w Otyce, różne
kwity, dowód osobisty, list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Płatonof Władysław – ppłk. - przepustka ze Złoczowa do Łowicza z dn. 24. IX. 1939 r. w języku
rosyjskim, kartki z adresami, fotografie, złoty pierścień
z szafirem.
Skrzypek Bolesław – kpt. - 4 karty pocztowe z nadawcą: Skrzypkowa Władysława Warszawa 32,
Dygasińskiego Nr. 5, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3826.
Nierozpoznany – wojskowy - dowód tożsamości pojazdu mech. Nr. 59473, prawo jazdy, ryngraf
mały M. B. z napisem ,,W dowód wdzięczności i pamięci
ofiarowuje S. Rusar ?’’, różaniec.
Nierozpoznany – porucznik.
Maszko Władysław – oficer - geograf, urodz. 24. VI. 1900 r. w Opocznie; metryka, znak rozpoznawczy,
świad. szczep. w Kozielsku, karty pocztowe.
Androletti Roman – wojskowy - inżynier, urodz. 5. VI. 1906 r., książka, oszczędn. PKO, listy i karty
pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Recheński Leon – mjr. - książka wojskowa, odznaka 21 p. p., krzyż walecz., medal ,,Polska swemu
obrońcy’’, medal Niepodległości.
Jarociński Edward – pułk. - lekarz, urodz. 9. XI. 1879 r., świad. szczepienia w Kozielsku Nr. 1228,
książka wojskowa, legit. Krzyża Niepodległości, legit.
T. Z. Ś. P., prawo jazdy, pudełeczko z figurką M. Boskiej
pamiątka z Częstochowy.
Kuryluk Władysław – mjr. - lekarz – karta przydziału wojennego, karty pocztowe, okulary.
Mijal Franciszek Ksawery – por. - Chorzów ul. Dąbrowskiego Nr. 28, pismo z Komendy Rejon.
Uzupełn. Chorzów z dn. 1. VIII. 1939 r., karty pocztowe,
listy, monogram ,,FM’’.
Lecejewski ? Henryk – ppor. - 1 list.
Molda Mieczysław – wojskowy – karty pocztowe.
Marcjak Karol – por. - książka wojskowa, list i medalik.
Czarski Benedykt – kpt. - lekarz, urodz. 13. VIII. 1883 r., książka wojsk., legit. Zw. Ofic. Rez., znak
rozpoznawczy.
Lerner – Seinberg Borys – ppor. – list.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – ppłk.
Zapolski Jerzy – ppłk. - podanie do NKWD – Moskwa w sprawie wydania wizy wyjazdowej
w języku rosyjskim, list, plakietka M. Boskiej – pamiątka
z Częstochowy.
Nierozpoznany – cywilny.
Rudiger Kazimierz - kpt. - dr. medycyny, zamiesz. Warszawa, Al. Niepodległości Nr. 142 m. 3,
2 zaświadczenia urzędowe, receptarjusz, pieczątka,
plakietka M. Boskiej, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3967.
Zieliński Tadeusz – kpt. - pokwitowanie Izby Skarbowej w Jarosławiu
Nierozpoznany – wojskowy - list z Przemyśla.
Nierozpoznany – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 803.
Bagiński Władysław – por. - zamiesz. Podgórze – Toruń ul. Młynna Nr. 2, karta ewidencyjna, 2 listy,
medalik, monogram „BW”, wizytówka, dowód osobisty
francuski.
Orzechowski Antoni – por. - uwierzytelnienie / karta wypłaty /, medalik.
Sokołowski Władysław – wojskowy - książka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku.
Pellegrini Leopold – ppułk. - magister, przepustka stała do M. S. Wojsk., świad. szczep. w Kozielsku
1202, dowód osob., karta pocztowa.
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Nierozpoznany – major.
Rydacowski Stanisław – major - mgr. praw. ur. 7. X. 1892 w Bochni, zam. w Łodzi ul. Karolewska
Nr. 7, wizytówki, książka oszczędn. PKO, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3006, pozwol. na broń, kolczyki i odznaka.
Nierozpoznany - zaśw. w języku ros. z nazwiskiem Gajewski Wiktor, zegarek, ryngraf, pamiątka
z Częstochowy.
Otko Bolesław – Marian – wojskowy, – mgr. praw, ur. 15. VII. 1912 r., zam. Ostrowiec, dowód
osobisty, książka oszczędn. PKO., listy, fotografie, klisze,
różaniec.
Słodkowski Wacław, ppor., pośw. obywat., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2164, znak rozpozn.,
2 listy.
Czapski Bronisław – mjr., bilety służb. kolej. I kl., karta wstępu na obszar kolejowy, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2137, pozwol. na broń, notatnik.
Maltze Tadeusz – por., legit. Maltze W-wa, Wiśniowa 59 m. 12, legitym. M. S. Wojsk., ks. oszczędn.
PKO., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1597, karty
pocztowe.
Lisowski Bogusław wojskowy, dowód osobisty, karty pocztowe.
Nierozpoznany wojskowy, kartka z paczki nadanej do Kozielska z napisem: „Osterode Poznański
Franciszek syn Jana”, różaniec, spinki, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – mjr.
Grünner Kazimierz kpt., legitym. M. S. Wojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3828, medalik.
Rost Franciszek, mjr. dr. legit. nadania krzyża niepodległ., medalik
Gąsiorowski Stanisław ? – por. - inż., zaświadczenie instytutu chemicznego, złoty sygnet.
? wojsk.
Sengier Franciszek, list z Oflagu IV A, list z Ameryki, Detroit, różaniec.
Piestrzak Marian-Antoni, mjr. ur. 21. XI. 1896. w Grodnie, książ. oszcz. PKO, świad. szczep.
z Kozielska, 2 medaliki, legitym. M. S. Wojsk.
Zalewski Jerzy, kpt. dr. med., wizytówki, prawo jazdy, znak rozpozn., ryngraf, ks. oszcz. PKO.
Nierozpoznany kpt. - monogram z ubrania Z. B., ryngraf M. B., odznaka 28 PAL.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany ppor., kalendarz /niemiecki/.
Nierozpoznany wojsk., świad. szczep. z Kozielska Nr. 1642, kartka z nazwiskiem Motyl Józef,
Poznań, Polna 28 m. 4.
Nierozpoznany kpt., kalendarz
Pijas Bolesław, ppor. geometra, ks. wojskowa, świad. szczep w Kozielsku nr. 2901, notes, odznaka
szkoły pchor. rezerwy.
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- 40 01622.
01623.
01624.
01625.
01626.
01627.
01628.
01629.
01630.
01631.
01632.
01633.
01634.
01635.
01636.
01637.
01638.
01639.
01640.
01641.
01642.
01643.
01644.

Nierozpoznany wojsk., świad. szczep. z Kozielska, list, kartki z notatkami.
Nierozpoznany ppor.
Szalast Jan - karta pocztowa, świad. szczep. z Kozielska, 1 list z napisem: Kochany Ojcze, rysunek,
podpr. Rutkowski 25. I. 1940.
Bielaczyc Wilhelm, syn Antoniego, wojsk., fotografie, ks. członk. Koła Mechaników Studentów
Politechniki Lwowskiej, medalik z łańc.
Rondomański Stanisław, mjr. dr., ks. wojsk., wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2814,
krzyżyk.
Kühner Oskar, kpt., ks. wojsk., kartki z notatkami.
Nierozpoznany wojskowy.
Martyni Bogdan, syn Tadeusza, ppor., świad. szczep. w Kozielsku, dwie karty poczt. z nadawcą:
Janina / Larner ?/ Warszawa ......1 m. 27, binokle, obrazek
Matki Boskiej.
Sucharski Stanisław, ppor. świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1861, listy.
Schellenberger Artur, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 399, cygarniczka z nazw.
Czaprowski Alfred-Alfons, wojsk., 3 wizytówki, legitym. urzędn. państw. nieczytelna.
Hein Karol syn Franciszka, mjr., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1144, 3 koperty, list.
Fedecki Ryszard, ppor., wizytówki, rachunek w jęz. rosyjskim, karta poczt. nadawca: Barbara Fedecka,
Warszawa, Markowska 15 m. 2, 2 listy, fotografie
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Niewrzałkiewicz Marian, kpt., ks. wojsk., dowód osobisty, odznaka szkoły pchor. rezerwy, fotografie,
wizytówki, wieczne pióro ,,Pelikan’’, prawo jazdy, karty
pocztowe.
Mirełębski Marian, wojsk., świad. szczep. z Kozielska, odznaka O. S., 2 listy, krzyżyk.
Schild Stanisław, ppor. dr. med., 2 koperty, 1 fotografia, wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku,
legitym. Związku Lekarskiego, ryngraf M. B.
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany mjr.
Butkiewicz Józef, cyw., dowód na otrzymywanie bezpłatnych obiadów w gospodzie Federacji
PZOO.
Korpal ? Pismo z 8 okręgu Szefostwa Intend. 1927 r., list, różaniec, świad. szczep. 3144, ks. PKO.
z nazwiskiem Stankiewicz Henryk, leg. L. M. i K.
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- 41 01645.
01646.
01647.

01648.
01649.
01650.
01651.
01652.
01653.
01654.
01655.
01656.
01657.
01658.
01659.
01660.
01661.
01662.
01663.
01664.

Ciosański Bronisław, kpt. legitym. z M. S. W., wizytówka drewniana, modlitewnik.
Perek Marian, wojsk., 2 listy, 4 karty pocztowe.
Tomaszewski Stanisław, mjr. 2 p.panc., ur. w Opolu 13. II. 1899 r., zam. Modlin Poniatowskiego 221,
książ. M. S. Wojsk., notes, wojsk., prawo jazdy, legitym.
odznaki C. W. B. Panc. legitym. znaku pamiątkowego
pancernego, legitym. odznaki C. W. Piech.
Przeradzki Stefan-Jan, mjr. ur. / 15 / 29. VIII. 1893 r., prawo jazdy, ks. oszcz. PKO., karta mobiliz.
fotografie, spinki z herbami
Nierozpoznany por.
Skorko Aleksander, kpt. lekarz, ur. 6. I. 1894 w Piasecznie k/W-wy. Pismo z C. W. Sanit., świad.
lekarskie, W-wa Kopernika 16
Nierozpoznany - gazeta rosyjska w jęz. polskim 27. III. 1940 i gazeta rosyjska z 1. IV. 1940.
Nierozpoznany ppor., kartka z adresami.
Korzeniowski Izydor, ppor., ur. 7. II. 1901r. w Równym, metryka, znak rozpozn.
Rojek Edward, kpt. maryn. ur. 8. IX. 1892 r. w Wiśniczu Nowym, adr. zam. W-wa Senatorska 29,
książeczka wojskowa, metryka, książeczka P.K.O.,
wizytówka, fotografie.
Świetliński Wincenty – Konrad, por., dowód osobisty, medalik złoty i srebrny, świad. szczep. Nr.
2513, 2 listy, karta poczt.
Marcinkowski Marian, por., 3 listy, książka wojskowa, krzyżyk.
Bednarz Jan wojskowy legit. urzędn., świad. szczep., 2 listy, legit., odznaki S. P. R., zegarek,
papierośnica.
Nierozpoznany wojskowy świad. 2118, legit. urzędn. państwow., notes.
Kulmiński Aleksander zaświadcz. legitym. Z.O.R., książeczka wojskowa, odznaka, fotografia.
Nierozpozn. wojskowy świad. 4011, kartka z adresem Italie Roma via Botteghe Oskare 32 Pallacco
Shaeteni Colonel Romyko Marian, papierośnica.
wojskowy
Myćkowski Zdzisław-Henryk – ppor. świad. szczep. 1864, ur. ? IV. 1913, patent oficerski.
Midlocki Edward kpt. ks. wojsk., znak rozpoznawczy.
Marszałek Stanisław kpt. 2-go p a c legit. M. S. W. legit. odzn. 2 p a c różaniec.
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01667.
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01674.
01675.
01676.
01677.
01678.
01679.
01680.
01681.
01682.
01683.
01684.
01685.
01686.
01687.
01688.
01689.
01690.
01691.
01692.
01693.
01694.
01695.

Treichel Stanisław por. karty poczt. św. 889, wizytówka.
Nierozpoznany ppor.
Pucki Antoni
Pilch Feliks por.
Górski Marian ppor.
Moroz Mirosław
Szepelski Konrad por. d-r med.
Pyś Jerzy ppor.
Plessner Edward por.
Nierozpoznany porucznik
Truszkowski Czesław ppor.
Nierozpoznany
Nowak Antoni makler z Gdyni
Nierozpoznany ppor.
Michnicki Jan por.
Goldman Leon ppor. d-r
Nierozpoznany
Nierozpoznany
Czerwonka Stanisław ppor.
Chlebny Czesław ppor.
Nierozpoznany
Nierozpoznany
Zaleski Edward ppor.
Niemirowicz-Szczytt Kazimierz por. d-r med.
Stawiński Tadeusz
Ciszewski Tadeusz ppor.
Nierozpoznany
Nierozpoznany por.
Ornatowski Tadeusz wojskowy
Wodziański Stanisław
Nierozpoznany
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01697.
01698.
01699.
01700.
01701.
01702.
01703.
01704.
01705.
01706.
01707.
01708.
01709.
01710.
01711.
01712.
01713.
01714.
01715.
01716.
01717.
01718.
01719.
01720.
01721.
01722.
01723.
01724.
01725.
01726.
01727.
01728.

Nierozpoznany
Brzozowski Władysław-Bogdan wojskowy
Wild ? Józef
mierniczy
Nierozpoznany
wizytówka Irka Wodzianowska Puławy
Nierozpoznany
Nierozpoznany ppor.
? Czesław nierozpoznany
Nierozp. wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Orłowski Roman ppor.
Podgórski Adam-Stanisław ppor.
Nierozp. wojskowy
Nierozpoznany
Lencos-Kowalski Stefan ppłk.
Kochlöffel Rudolf kpt.
Nierozpoznany
Nierozpoznany wizytówka Krychalski Ksawery Wiktor
Nierozp. ppor.
Czajkowski Adolf por.
Mielczarski Stanisław
Kaliciński Wiktor mjr. leg. M. S. W., notes W-wa Matejki 6 m. 1, 190 – 7. IX – 1939r.
Luczak Paweł mjr.
Borzuchawski Tadeusz
Nierozpozn. ppor.
Nierozpozn.
Ehrenkreuc Włodzimierz ppor.
Banaszewski Jan kpt.
Gałuszka Alojzy por.
Bandurek Michał ppor.
Konarzewski Tadeusz ppor.
Woch Czesław ppor.
Kwiatkowski Marian wojskowy
Nierozpoznany
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- 44 01729.
01730.
01731.
01732.
01733.
01734.
01735.
01736.
01737.
01738.
01739.
01740.
01741.
01742.
01743.
01744.
01745.
01746.
01747.
01748.
017664.
01767.
01768.
01769.
01770.

Kaniewski Edward
Nierozpoznany
Nierozpoznany
Pelcz Jan ppor.
Krapiński Eugeniusz dr. med.
Nierozpoznany
Król Karol ppor.
Szymański Zygmunt
Łopuszyński Piotr
Kaczorowski Stanisław
Kołodziejczyk Stanisław
Nierozp. ppor.3
Pasławski Władysław-Edward
Sochalski Ludwik
Nierozpoznany
Czamański Adam d-r dypl. inżyniera
Skoczeń Jan por.
Piskorz Józef ppor.
Kowalski Wiktor
Nierozpoznany
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany wojskowy
Dubicki Zbigniew por.
Nierozpoznany por.
Sołowicki
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a

128[80]a
1b

0401.
0402.
0403.
0404.
0405.
0406.
0407.
0408.
0409.
0410.
0411.
0412.
0413.
0414.
0415.
0416.
0417.
0418.
0419.
0420.
0421.
0422.
0423.
0424.

odpis

Grody Władysław – ppor. – odznaka wojskowa, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku nr. 966.
Nierozpoznany – wojsk. – naram. bez odznak, 1 gwiazda sowiecka z blachy, słownik niemiecko –
rosyjski.
Konarzewski Dariusz Wojciech - dowód osobisty, okresowa karta jazdy, 3 weksle, 5 listów, jeden z nich
pisany przez omawianego w Kozielsku.
Uruski Wasyl – ppor. - 4 karty pocztowe, list, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy
Starda Włodzimierz Felicjan - ur. 16. II. 1911r. w Chrzanowie, dowód osobisty, blok – notes, krzyżyk.
Schanzer Maks – ppor. - 8 kart pocztowych, 2 notatniki, 1 kartka z adresem nadawcy: „Berta Schanzer
– Bielsko”.
Czajkowski Hieronim – wojsk. - kartki z zapiskami, krzyżyk z łańcuszkiem.
Pohorecki Bolesław Herbert – cywilny - Warszawa, ul. Starklowiecz 99, dowód osobisty nieczyt., karta
zameldowania, telegram, list, 8 kart poczt., wizytówka.
Pastwa Wacław – por. - dowód osobisty, fajka.
Nierozpoznany – wojskowy
Nierozpoznany – ppor. - odznaka wojskowa
Nierozpoznany
Nierozpoznany – wojskowy - notatniki.
Nierozpoznany – porucznik.
Juszkiewicz Karol – wojskowy - nauczyciel w Kleszczowie, dowód osobisty.
Nowak Zbigniew - urzędowe pisma, listy, karty pocztowe, fotografia, wizytówka, rachunek.
b b
H offman Wilhelm, Lucjan - zam. Lubstow, gmina Sempolno, Okręg Koło, pisma batal. panc.
w Poznaniu, 5 kart pocztowych, pozwol. na broń.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy - drewniana tabakierka.
Miklaszewski Jerzy – kpt. - dowód osobisty, 4 listy, 1 odznaka artyl., wizytówka, telegram, 4 złote zęby,
nadawca listu ,,Miklaszewska – Warszawa, Kielecka 46”.
Nierozpoznany
Nierozpoznany – wojskowy - chusteczka z monogramem ,,ST”, okulary, tasiemka od zegarka.
Nierozpoznany – wojskowy - rysunek ołówkowy z napisem ,,Kozielsk 1940 r.”, dzienniczek, medalik.

spr. /.../ [parafa nieczytelna WB?]
------------------------------------aa – dużymi literami napisany piórem numer listy częściowo tylko czytelny
bb – litera „N” przerobiona czerwoną kredką na literę „H”.
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Wieczorek Antoni – wojskowy - lusterko, medalik, koperta z nadawcą: ,,W-wa, Fabryczna 30 m. 4.
Nierozpoznany – porucznik. - 3 listy, fotografia, 2 łańcuszki, świad. szczep. w Kozielsku nr. 3018.
Szwedek Antoni – wojskowy - książka żołdu, dowód osobisty, obrączka ślubna z monogramem:
„M. D. 10. IV. 1939”.
0428. Olszewski Mieczysław – wojskowy - świad. szczep nr. 282, 2 listy.
0429. Dudziński Edward Stanisław – ppor. - książka żołdu, 2 listy, medalik, świad. szczep. w Kozielsku.
√ 0430. Młodecki Edmund Karol - dr med., Brześć n/B., Zygmuntowska 51 m. 4, blok receptowy z nazwiskiem
omawianego, kalendarz kieszonkowy, wizytówka, odznaka
artyler., pokwitow., list.
0431. Nierozpoznany - kartka z adresem, cygarniczka.
0432. Nierozpoznany – wojskowy - modlitewnik, kartka nieczytelna.
0433. Nierozpoznany – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku, część dzienniczka, medalik z łańcuszkiem.
0434. Nierozpoznany – wojskowy - notes z adresami i 36 nazwiskami, krzyżyk z łańcuszkiem, świad, szczep.
w Kozielsku.
0435. Nierozpoznany – wojskowy - odpis recepty z apteki Korskiego w Kowlu, ul. 3 maja Nr. 96.
0436. Starzyk Kazimierz – por. - zam. w Pińsku, ul. Unicka Nr. 22, dowód osobisty, 2 listy nazwisk,
kalendarzyk kieszonkowy, pismo MSWojsk., odcinek
pocztowy, wieczne pióro.
0437. W......ckowi.....?.... – ppor., Lwów, zezwolenie na prowadz. samoch. nr. 43191, 2 obligacje państw. – 50 zł.
na 5 % z roku 1924 – 1 – na nr. 3194978 - 2-ga nr. 3194977,
13 fotografii, 2 monety 10 – cio koronowe złote.
0438. Pachnikiewicz Wacław – wojskowy - 4 karty z adresami nadawców: „H. i Z. Krzesińscy – Warszawa,
ul. Bracka 14 m. 2, fotografia, notatnik.
0439. Nierozpoznany – ppor. - list w jęz. niemieckim do komend. obozu z datą 4. II. 1940 r.
0440. Kwiatkowski Zbigniew Jan – ppor. - student urodz. 9. V. 1912 r., książka żołdu, prośba, legitym.
studencka, notatnik, medalik z łańcuszkiem, figurka
świętego.
0441. Kukełka Józef – por. - 2 karty pocztowe, 2 listy.
0442. Gabrych Alojzy – wojskowy. - dowód osobisty, karta pocztowa, 2 listy, świad. szczep w Kozielsku.
0443. Kindt Gustaw – ppor. - urodz. 21. II. 1911r. w Radomiu, prawo jazdy, dowód osobisty, legit. członk.
Touring Klubu, fajka, karta przydziału, świad. szczep.
w Kozielsku nr. 3886, kartka z adresatem „Zofia Kindt,
Warszawa, ul. Fałata Nr. 2 m. 53.
Spr. /.../ [parafa nieczytelna; WB?]
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0444. Krusche Jan – kpt. - adwokat, Warszawa, Al. Jerozolimskie Nr. 49 m. 7 lub Warszawa, Piusa XI Nr. 36,
listy, karty pocztowe, wizytówki, świad. szczep w Kozielsku
nr. 1803.
0445. Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, zapalniczka, dewizka.
0446. Dzikowski Czesław – wojskowy - inż., Warszawa, ul. Asfaltowa N. 12, prawo jazdy, wizytówka, książka
PKO, list, okulary złote.
0447. Koziołek Leopold – ppor. - znak rozp., karta pocztowa, medalik.
0448. Boroński Wacław – wojskowy - dowód osobisty, odcinek pocztowy, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 2878.
0449. Kurowski Mieczysław – por. - wizytówka, koperta, fotografia, pugilares z monogramem, świad. szczep.
w Kozielsku 3325.
0450. Nierozpoznany – wojskowy
0451. Nierozpoznany – por. - dowód osobisty, kalendarzyk kiesz., odznaka wojsk.
0452. Binder Eugeniusz – oficer - urodz. w 1904 r., książka żołdu, 5 kart poczt., 2 listy, 2 wizytówki, fotografia,
pugilares.
0453. Nierozpoznany – ppor. - łańcuszek z medalikiem.
0454. Nierozpoznany – porucznik.
0455. Czarnecki Zygmunt – ppłk. - zastępca k-ta pułku – komend. 40 p. piech., krzyżyk z łańcuszkiem, dowód
osobisty.
0456. Nierozpoznany – wojskowy - lista z nazwiskami z Kozielska, okulary, medalik.
0457. Koperski Tadeusz – ppor. - 2 metryki urodzenia jego synów, większa ilość fotografii, wizytówka, medalik
z łańcuszkiem, modlitewnik.
0458. Nierozpoznany – ppor. - list.
0459. Świerczewski Sycwerjusz – ppor. - 2 wizytówki, 1 koperta, okulary.
0460. Kamieński Stanisław – komandor por. - wizytówki, okulary, fotografie.
0461. Spławiszewski Marian – ppor. - świad. szczep. Nr. 1186, kartka z nazwami miast, fotografia.
0462. Pyszko Jan – oficer - ur. 9. 6. 1881r. w Kutnie, zam. Ustroń Śląski, książka PKO, pugilares, notatnik.
0463. Nierozpoznany – ppor. - kalendarzyk kiesz., świad. szczep. Kozielsku, odcinek pocztowy ze stemplem
,,Horyń 2. 6. 1939” i nazwiskiem ,,Chaniewski Henryk”,
różne kartki.
0464. Nierozpoznany – mjr. - 2 kalendarze kiesz., okulary, cygarniczka.
0465. Kwaskowski Stanisław – mjr. - dowód osobisty, 2 karty, list, telegram, wizytówka, kalendarzyk
kieszonkowy.

spr. /.../ [podpis nieczytelny, WB..?]
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Nierozpoznany – kapitan
Iwaszkiewicz Wacław – wojskowy - karty pocztowe, notatnik.
Szypowski Antoni Włodzimierz – mjr. - zaświadczenie, pozwolenie na broń, wizytówka,
modlitewnik, legit. członk. PCK, przepustka, karta
przydz. woj., kartka z adresami.
Stolarz Stefan, – ppłk - legit. wojsk., legit. członk. PCK, pozwolenie na broń, wieczne pióro, list,
fotografia.
Scepkowiecz Władysław – mjr. - legit. osobista, świad. szczep. w Kozielsku, medal.
Janicki Jan – kpt. - karta rozpoznawcza, karty pocztowe.
Certowicz Jan – płk. - lekarz, część dowodu osob., świadczenie szczep. w Kozielsku nr. 3990,
cygarniczka, binokle.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – kpt. - list, lista z 20 nazwiskami oficerów.
Nierozpoznany – mjr. - świad. szczep. w Kozielsku, 2 [pary] okularów, medal za pracę, odznaczenia,
medalik.
Bauerfeund Gustaw – mjr. - pocztówka od Marii Bauerfeund do Kozielska ze stemplem: Warszawa
8. I. 1940, ul. Aleje Jerozolimskie Nr. 20, mieszk.
P. Borysowicza.
Sapiejewski Jan Tadeusz – płk. - lekarz, książka wojskowa, receptarjusz, notatnik, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3983, fotografia, papierośnica, wizytówka.
Pulczyński Wincenty Franciszek – mjr. - książka wojskowa, dziennik, medalik z łańcuszkiem, koperta.
Rojchenberg Gwido – mjr. - list, pugilares, medalik, papierośnica.
Chojecki Edmund – mjr. - książka wojskowa, 3 karty pocztowe, legit. nadania krzyża Virtuti Militari,
2 listy, sakiewka.
Kutyba Józef – ppłk. - urodz. 9. 2. 1899 r. w Krakowie, zaśw. T-wa Narciarskiego, legit. nadania krzyża
Virtuti Militari, książka wojskowa, wizytówki.
Nierozpoznany – cywilny.
Lesiński Piotr – kpt. - dowód osobisty, 2 fotogr., 2 listy, medalik.
Głażewski Bolesław – płk. - lekarz, karta pocztowa z Kowna, list, okulary.

0469.
0470.
0471.
√ 0472.
0473.
0474.
0475.
0476.
√ 0477.
0478.
0479.
0480.
0481.
0482.
0483.
√ 0484.
0485.
0486.
0487.

6

Ziółkowski Leon Jan – mjr. - kapelan, wizytówka, legit. na odznakę Straży Granicznej, 2 modlitewniki,
2 fotografie, drewn. papierośnica, różaniec, 2 łańcuszki.
Nierozpoznany – kapitan - medalik, pamiątka I komunii 1. 7. 1912, Ostrowiec, Zutowska 23a.

0488.
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√ 0489. Jamiołkowski Konstanty – płk. - lekarz, książka oficerska, znak rozpozn., wizytówka, fotografia,
tasiemki odzn., odznaki legion. 1914-1922, karta pocztowa,
papierośnica
0490. Solski Adam – mjr. - 57 p. piech., 2 notatniki, świad. szczep. w Kozielsku, 2 medaliki, rachunek, świad.
lekar., kartka z adresami, pismo w jęz. rosyjskim.
0491. Horak Stefan – kpt. - 2 dowody.
√ 0492. Stefanowski Antoni – płk. - lekarz, wizytówki, 2 kwity.
0493. Matzner Bolesław – płk. -, książka wojskowa., wizytówki, notatnik, baretki.
0494. Sielewicz Julian – ppłk. - legit. Międz. Aeroklubu, odznaki lotnicze, krzyżyk z łańcuszkiem.
0495. Hajzik Antoni – mjr. - dowód osobisty, legit. oficerska, 2 karty, list, wizytówki, modlitewnik,
2 medaliki.
0496. Wojtowicz Marian – ppłk. - wizytówki, kalendarz kieszonkowy, świad. szczep. w Kozielsku, medalik
z łańcuszkiem.
0497. Pileski Julian – mjr. - zam. Kraków, ul. Topolowa Nr. 46, pismo M. S. Wojsk., legit. odznaki Korpusu
Kadeckiego we Lwowie, list, kartki.
0498. Morawski Eugeniusz – ppor. - inżynier, dowód osobisty urzędn. państw., karta myśliwska, medalik
z łańcuszkiem.
0499. Nierozpoznany – wojskowy.
0500. Michalik Paweł Adolf – ppor. - urodz. 11. XI. ?, książka żołdu, legit. urzędnika, list w jęz. niemieckim,
fotografia, różaniec, grzebień.
0501. Drugan Włodzimierz – wojskowy - ur. 15. I. 1910 r., świad. moraln. ze Lwowa, 2 karty pocztowe,
łańcuszek, sakiewka.
0502. Godłowski Włodzimierz – por. - dr., karta żołdu 1 batal. KOP-u, wizytówki.
0503. Pyszyński Tadeusz Władysław – por. - kartka z adresem Maria Pyszyńska, Biała Podlaska, ul. Sidorska 3,
notatnik z adresem.
0504. Jerzykowski Jerzy – por. - książka żołdu, łańcuszek, baretka, wizytówka, obrazek M. Boskiej.
0505. Nierozpoznany – ppor. - 2 fotografie, cygarniczka.
0506. Kabiesz Ferdynand – ppor. - ur. 30. 4. 1899 r. w Chorzowie, Konopnickiej Nr. 22, notatnik, dowód
osobisty, wizytówka, różne pisma.
0507. Baranowski Tadeusz – ppor. - książka żołdu, świad. szczep. w Kozielsku, notatnik, 3 ordery.
0508. Kinderman Alojzy – ppor.- książka wojsk., wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, 2 odznaczenia.
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0509. Nierozpoznany – wojskowy.
0510. Motarski Tadeusz – wojskowy - paszport, okulary, fajka.
0511. Nierozpoznany – cywilny.
0512. Nierozpoznany – wojskowy.
0513. Chrostowski Tadeusz – wojskowy - kartka, koperta, różaniec.
0514. Nierozpoznany – wojskowy.
0515. Domański Eugeniusz – por. - świad. szczep. w Kozielsku, wizytówka, notes.
0516. Epstein Maurycy – kpt. - książka żołdu, telegram, dowód osobisty, znak rozpoznaw.
0517. Ulasiewicz Kazimierz - świad. szczep. w Kozielsku, znak rozpoznawczy.
0518. Banaszewski Władysław – ppor. - prawo jazdy z Warszawy, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3355, kwit.
0519. Baraniecki Kazimierz – por. - legit. nadania krzyża Virtuti Militari, list, medalik.
0520. Tracewski Wincenty Walerian – wojskowy - ur. 14. 12. 1910 r. w Radomiu, dowód osobisty, znak
rozpoznawczy.
0521. Salinger Stanisław – ppor. - ur. 11. XI. 1913 r., znak rozpoznaw., świadcz. szczep. Nr. 1092, notatnik,
odznaka komunistyczna.
0522. Nierozpoznany – wojskowy.
0523. Morawski Tadeusz – ppor. - lek. weterynarii, ur. 21. 5. 1909 r., książka żołdu, 2 listy.
√ 0524. Nocun ? – wojskowy - syn Andrzeja, ur. 16. 5. ?, okręg Pińczów, książka żołdu, 2 listy.
0525. Fedorowicz Stanisław – por. - dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 564, karta pocztowa,
medalik z łańcuszkiem, napis ,,Irena Szymańska –
Warszawa, Dziennikarska Nr 12”
0526. Nierozpoznany – ppor. - 2 listy, fotografia, notatnik.
0527. Krzanowski Walerian – ppor. - Kraków, Kujawska Nr. 20 m. 4, premj. kwot na polisę N. 30709, medalik
z łańcuszkiem.
0528. Kondziora Kazimierz – ppor. - list, pokwitowanie, rysunek ołówkowy.
0529. Matuszewski Stanisław – wojskowy - dzienniczek, wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1350,
medalik z łańcuszkiem.
0530. Zimodro Stanisław – wojskowy - 3 listy z nadawcą: Stanisława Zimodro, Iwieniec, pow. Wołożyński.
0531. Kowalczyk Mieczysław – wojsk. - 4 karty poczt. z nadawcą: Jadwiga Kowalczyk, Kraków, Prądnik
Czerwony, ul. Legionów Nr. 10, 1 list.
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0532. Lunewski Ludomir – por. - 3 karty pocztowe, 1 list.
0533. Gajewski Zdzisław Franciszek apor.a ur. 2. 4. 1908 r., dowód osobisty, 3 karty pocztowe, 1 list.
0534. Tomczyk Wiktor – wojskowy - naucz. gimnazjum w Kielcach, legit. urzędn. państw. Nr. 2761, świad.
szczep. w Kozielsku, 2 gwiazdki w portmonetce.
0535. Hirsch Antoni Marjan – ppor. - książka żołdu, 2 listy, fotografia.
0536. Konczak Sylwester – ppor. - legit. urzędn. państw., kwit, kartka z notatkami: „W razie mojej śmierci,
proszę zawiadomić Konczaka Józefa, Lipa poczta Sokolec
powiat Chodzież.”
0537. Sliwka Karol – ppor. - książka żołdu, pokwitowanie, świad. szczep. Nr. 3334, wizytówki.
0538. Mirsak Józef – ppor. - urodz. 28. I. 1911 r., w ? powiat Poznań, książka żołdu, 3 kartki, 3 listy, notes,
różaniec, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1397.
0539. Piątkowski Franciszek – por. - leg. urzędn. państwowego.
0540. Kostrzewski Stanisław – ppor. - dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1418, binokle, rozmaite
pisma.
0541. Kozakiewicz Józef Aleksander - książka żołdu, znak rozpoznawczy.
0542. Wykpisz Stanisław – wojskowy - 3 karty pocztowe, 4 listy, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 484, nadawca
„Helena Wykpisz, Białystok, Podleszna 3 m.5”
0543. Sierszeński Wandalin – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, fotografia, różne pisma, medalik, adres:
Maria Kasprzakowa, Poznań, Wilda 44.
0544. Barabacz Józef – ppor. - zaświad. urzędn. państw., karta pocztowa, list, świad. szczep. w Kozielsku,
Orzeł Polski.
0545. Mrawiński Tadeusz – por. - książka żołdu, 4 karty pocztowe, notes.
0546. Nierozpoznany – oficer - nuty z adresem „Lucyna Sokalska” Lisiowolka, poczta Wohyn, powiat Hablin,
odznaka Zw. Ofic. Rez., medalik, 2 odcinki pocztowe.
0547. Nierozpoznany – wojskowy.
0548. Pawelec Wiktor – wojskowy Sosnowiec, ul. Kręta Nr. 5, kalendarzyk kieszonk., 2 listy, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 142
0549. Nierozpoznany – wojskowy.
0550. Glegier Tadeusz – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku, notes, medalik, kwit pocztowy ze stemplem: Brześć n /
B. 2. XI. 39. Podpis pod notatkami „W. Walewski”.
0550a. Swięcicki Roman – ppor. - wizytówki, fotografia, list, legit. nadania krzyża Virtuti Militari, świad.
szczep. w Kozielsku, świadectwo chrztu.
0550b. Nierozpoznany, – kapitan.
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Hartmann Kazimierz – por. - ur. 1900 r., zam. w Łodzi, zaświadczenie organizacyjne, paszport,
grzebień.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2487, fotografia (około 3- letni chłopiec na
koniu i wielbłądzie).
Nierozpoznany.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – ppor.
Rogalski Julian – wojskowy. - łańcuszek, kartka z adresem: ,,Ludmiła Rogalska, Wilno, ul. Piwna Nr. 6
m. 47”, 3 medaliki.
Nierozpoznany – ppor.
Pruszyński Feliks – wojskowy. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2405, pokwitowanie.
Cieplak Witalis – ppor. - syn Aleksandra i Stefanii.
Bednarek Leon – ppor. - ur. 4. XI. ? , książka żołdu, wizytówka, medalik.
Topolnicki Edward – wojskowy - kalendarzyk kieszonkowy, 3 karty pocztowe, modlitewnik.
Kluczyński Wawrzyniec Bohdan – ppor. - ur. 1912 r., książka żołdu, list, dyplom doktora praw.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – por. - notatnik.
Nierozpoznany – wojskowy. - kartka, prawdopodobnie z imionami dzieci ,,Maryś, Boguś”, - medalik.
Firek Karol – wojskowy. - prof. gimnazjalny, książka wojskowa.
Kinalski Stanisław – wojskowy - 2 listy, 1 karta, znak rozpoznawczy, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – ppor.
Golaschny Lotariusz – wojskowy - 2 listy w języku niemieckim.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kijak ? - dr. med., 2 wizytówki, 2 listy, karta poczt., portfel.
Kubicki Kazimierz – por. - karta członkowska, 2 listy.
Krukowiecki Edmund – ppor. - leg. urzędn. państw., telegram, notatnik, list, karta pocztowa,
2 medaliki.
J. S. – oficer - list z Łodzi z datą 3. 2. 1940 r., 3 fotografie, książka wojskowa, medalik, spinki.
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Jastrzębski Bolesław – ppor., legit. oficerska, list, karta poczt., odznaka pułkowa 21 pułku ułanów.
Mozgał Józef – kpt. - ur. 13. ? 1895 r. w Grodzisku, zam. Radymno, ul. Mickiewicza Nr. 28a, książka
oszczędn. PKO, 4 listy.
Rogoziński Kazimierz – wojskowy - książka wojskowa.
Cichocki Hieronim – ppor. - zaświadcz. szkolne, 2 fotografie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Bortkowicek Czesław – wojskowy - dowód osobisty, 3 karty pocztowe. 1 list, medalik, dzienniczek.
Jankowski Tadeusz – wojskowy - kierownik biblioteki państw. w Grodnie, 1 list, legit. kier. bibl.,
różaniec
Nierozpoznany – ppor. - kalendarzyk kieszonk., list, świad. szczep. Nr. 3173.
Kowacz Zbigniew – oficer - znak rozpoznawczy.
Skoczyński Jerzy – wojskowy - znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany – por., legit. wojskowa nieczytelna
Moenke Edmund – ppor. - lekarz, legit. Zw. Lekarzy, pismo wojskowe, pokwitowania, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3922.
Nierozpoznany – por. - dzienniczek, list w jęz. niemieckim.
Nierozpoznany – kapitan.
Schimmel Szymon – wojskowy - dr. med., wizytówki, baretka order.
Leytner Kazimierz – kapitan - pozwolenie na broń, koperta.
Eibel Konstanty – kpt. - ur. 22. 12. 1899 r. w Żywcu, zam. w Sandomierzu, ul. Mickiewicza Nr. 22,
książka PKO, wizytówki.
Nierozpoznany – wojskowy
Nierozpoznany – wojskowy - pokwitow. w jęz. rosyjskim, nieczyte.
Piórkowski Antoni – cywilny - 1 list, 2 karty poczt., okulary.
Paczuski Romuald – kpt. - wizytówki.
Burakowski Józef Władysław – ppor., ur. 18. 3. 1899 r.
Twardowski Tadeusz – ppor., - deklaracja celna na paczkę z adresem: Kozielsk 7. 3. 1940 r., listy, kartki.
Olszański Bolesław – por. - ur. 6. 4. 1897 r., dowód osobisty, wizytówka.
Nierozpoznany – oficer lotnik.
Kostowski Adam Marian – ppor., urodz. 17. 11. 1910 r., dowód osobisty, książka wojskowa, list.
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Nierozpoznany – wojskowy
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Stube Alfons – ppor. - książka wojskowa, 2 karty pocztowe.
Kobusiewicz Aleksander – por., książka wojskowa, 4 karty poczt. fotografia, kalendarzyk
kieszonkowy.
Słomka Jan Tadeusz – wojskowy - sekretarz rachunkowy Wojew. Krakowskiego, dowód osobisty,
2 pisma, wizytówka, 1 list.
Majchrowski Romuald – ppor. - 3 listy, krzyżyk z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy
Nierozpoznany – ppor.
Fabiszewicz Stanisław – wojskowy - koperta, wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2480
Nierozpoznany – wojskowy - papierośnica.
Weinziher Jakub – ppor. - lotnik, dr. med., wizytówki, karty poczt., fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy
nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany - notatnik.
Slaski Jan - 2 dowody, wizytówka, zaświadczenie, ramka z fotografią, medalik.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – cywilny.
Kardas Marian Dyonizy – oficer - ur. 10. 3. 1911 r., w Bydgoszczy, książka przydz. wojskowego.
Nierozpoznany – ppor.
Górski Wincenty – por. - książka przydz. wojsk., telegram, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2, order
Virtuti Militari z legit., okulary, książka oszcz. PKO,
karty pocztowe, jedna z nich z nadawcą: ,,Zofia Górska,
Warszawa, ul. Smolna Nr. 25”, list, kartka z nazwiskami
zabitych wzgl. rannych kolegów w czasie wojny:
1) ppor. Janicki – 17 p. ułan.
2) chor. Kieszek – 15 p. ułan.
3) ppor. Daszkiewicz.
4) chor. Czarnecki Marcel
5) chor. Pluciński – 15 p. ułan.
6) mjr. Majewski
7) por. podchorski – 17 p. ułan.
8) ppor. Porgowski – 15 p. ułan.
kartka z protokołem przejęcia grupy jeńców przez bolszewików.
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Nierozpoznany – wojskowy.
Kaniewski Dominik – wojskowy - ur. 4. 8. 1903r., zam. w Warszawie, ul. Szeroki Dunaj Nr. 9 m. 36,
książka PKO, 2 listy, wizytówki, modlitewnik.
Moros Jan – kpt. - znak rozpoznawczy, medalik.
Liskiewicz Marian – por. - znak rozpoznawczy, dowód osobisty, okulary, pokwitowanie.
Rosiński Zygmunt – ppor. - Sochaczew, ul. Słowackiego Nr. 12, znak rozpoznawczy, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2415, kartka z nazwiskami, medalik.
Alszewski Wacław – por. - dr. med., książka oficerska, świad. ślubu, 3 kartki, list, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3965.
Nierozpoznany imię Antoni – kpt. - kalendarzyk kieszonkowy z notatką: ,,odjazd z Putiwelska
w dniu 1.XI.1939, przyjazd do Kozielska w dniu 3.XI.1939r.”,
wyblakła fotografia z napisem: ,,Panu Toniowi, ażeby
Ci się nie nudziło. 5. I. 6”, 2 medaliki, 2 obrazki św.,
modlitewnik.
Gortel Stanisław – ppor., 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3111.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – pporucznik.
Nierozpoznany – porucznik.
Bönisch Hipolit Antoni – ppor. - 3 dowody, medalik.
Strużewski Witold – ppor. - 2 dowody osobiste., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2935, 4 odznaczenia,
łańcuszek, 3 karty pocztowe, notatnik.
Zeslaw Rudolf – wojskowy - 2 listy, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Szonert Jerzy – wojskowy - 4 listy, nadawca: Szonert St., Grodno, Napoleońska 16.
Kmieć Tadeusz – por., książka oficerska, 3 dowody, medalik, odznaczenie wojenne, fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – kpt. - 3 listy.
Nierozpoznany – wojskowy.
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Góral Bolesław – ppor. - znak rozpoznawczy, 3 karty pocztowe, 1 koperta.
Zacharjasiewicz Ignacy – por. - z Krakowa, dowód osobisty.
Bober Antoni – wojskowy - dr med., Kraków, ul. Długa Nr. 88, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku,
kartki z notesu.
Woźniak Zygmunt – por. - 2 karty pocztowe, 1 list, wizytówki, łańcuszek z wisiorkiem.
Szydłowski Edward – por. - dowód osobisty, 2 medaliki, świad. szczep w Kozielsku.
Rupniewski Roman - 12 wizytówek na wymienione nazwisko.
Zarybnicki Henryk - 4 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 800, 2 listy, lista nazwisk
33 oficerów.
Stypiński Witold Marian – ppor., rozkaz wyjazdu, cygarniczka
Chojnacki Wieńczysław – kpt. - ur. 17. 9. 1898 r., książka oszcz. PKO, moneta 20–dolarowa w złocie.
Piwowarczyk Stanisław – urzędnik wojskowy. - ur. 3. 3. 1894 r., znak rozpoznawczy, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy - 3 spinki.
Paskiewicz Ryszard - referendarz, dowód osobisty, wizytówka, 3 fotogr., 2 karty pocztowe, list,
różaniec, 2 medaliki.
Nierozpoznany – ppor. - medal 10–lecia Niepodległości, naramiennik 1 pułku szwoleżerów.
Rotenberg Mieczysław – ppor. - ur. 1909r., znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany - 2 karty wizytowe z nazwiskiem ,,Piotr Szajda”.
Grodecki Jan – wojskowy - karta pocztowa z nadawcą: Grodecka Celina, Warszawa, Biała Nr. 2 m. 24,
telegram z datą 23. 3. 1940 r.
Nierozpoznany – wojskowy.
Przygodziński Bronisław – wojskowy - 3 karty pocztowe z nadawcą: E. Przygodzińska, Poznań, 3 listy,
fotogr[afią].
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany.
Nierozpoznany – wojskowy.
Godel Dawid – wojskowy. - dowód osobisty, 2 weksle, znak rozpoznawczy, łańcuszek od zegarka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gierka Stanisław, major. - dowód osobisty, legit. krzyża Virtuti Militari.
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Wiecheć Karol – wojskowy - koperta.
Urbańczyk Eugeniusz – por. - list z Katowic po niemiecku, 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Żuralski Tadeusz – wojskowy, znak rozpoznawczy, koperta, medalik.
Dziubiński Karol - Warszawa, ul. Radzymińska nr. 10, legit. wojsk., list, karty pocztowe.
Nierozpoznany.
Schreer Joachim – ppor. - Łódź, Narutowicza 48 m. 2, dowód osobisty, karta MOB, świad. szczep.
w Kozielsku, 3 listy, fotogr.
Lewicki Aleksander – ppor., legit, oficerska, wizytówka, karta poczt., list hipoteczny, dowód osobisty,
karta przydz. wojennego, okulary, notatnik, łańcuszek.
Bronowski Marian – ppor., nauczyciel, ur. 22. 10. 1910 r. w Husiatynie, zam. w Janowie, książka oszcz.
PKO.
Galas Antoni – ppor. - list, cygarniczka.
Dzudzie ( Dudzik ) Juljan - legit. członk. klubu sport. Cracovia N. 171, legit. studencka, 2 medaliki.
Gutowski Stefan – ppor., inż., Warszawa, Smolna Nr. 24 m. 5, pokwitowania, karty pocztowe.
Sidorczuk Jan – wojskowy - 2 karty pocztowe, 1 list.
Morszczyzna Edward Stanisław – ppor. - architekt, ur. 2. 2. 1902 r. Brześć n/B., Kilińskiego Nr. 12,
dyplom architekta, 2 dowody osobiste, pozwolenie na
broń, krzyżyk z łańcuszkiem, prawo jazdy.
Trepka Antoni – por. - dowód osobisty, 2 listy, 1 odznaka.
Szmalewicz Boruch – wojskowy - pokwitowanie, odcinek pocztowy.
Głowacz Piotr – wojskowy, zaświadczenie, łańcuszek od zegarka, ryngraf.
Malejka Leon – wojskowy - ur. 23. 10. 1897 r., legit. oficerska, paszport, świad. szczep. w Kozielsku
N. 1123, pismo urzęd.
Kowalik Czesław – ppor. - prof. chemii, legit. oficerska, przepustka, wizytówka, kalendarzyk kieszonk.
Ferszt Samuel – por. - lekarz, legit. oficerska., odznacz. wojsk., 2 zaświadczenia, fotografia, złote zęby
Nierozpoznany – wojskowy.
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Karowski Stanisław - świad. szczep. w Kozielsku N. 1958, kartka z nazwiskami, spinki.
Nierozpoznany – ppor., krzyżyk na łańcuszku.
Nierozpoznany – wojskowy, modlitewnik.
Kępiński Witold – mjr. - dr. med., Warszawa, ul. Senatorska N. 24, ur. 4. 5. 1884 r., odzn. wojskowe.,
znak rozp., rachunki, wizytówka, karta myśliwska, list,
pozwolenie na broń, świad. szczep. w Kozielsku, okulary.
Smereczański Jan – wojskowy - 2 listy, odcinek pocztowy.
Drążkowski Sylwester – mjr. - świad. szczep. w Kozielsku, krzyż Virtuti Militari, medalik.
Baranowski Kazimierz – wojskowy - dowód osobisty, karta pocztowa, telegram.
Nowak Klemens – ppor. - urzędnik skarbowy, legit. urzędn. państw., kartka, wizytówka, świad. szczep.
w Kozielsku, Nr. 3135, legit. szkolna.
..oljański Czesław - syn Ludwika, świad. szczep. N. 1077, spinki, zapalniczka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Harmacki Włodzimierz – oficer- znak rozpoznawczy.
Fleszar Alfred – mjr. - dowód osobisty, różne zaświadczenia, kartki z notatnika, świad. szczep.
w Kozielsku N. 1005.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Brdys Franciszek – kpt. - 4 Szpital wojskowy, Łódż, legit. ofic.
Werecki Piotr – ppor. - sekretarz Zarządu Miejskiego w Poznaniu, legit. urzędn. państw., karta Zw.
Strzeleckiego, 3 karty pocztowe, odznaki wojskowe,
cygarniczka.
Nierozpoznany – major - złoty sygnet z onyksem, z wyrytym herbem
Staszewicz Zygmunt – por. - syn Władysława, lista nazwisk oficerów lotników z obozu jeńców
w Bootnie k / Czernichowa, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – ppor.
Słoński Jan – wojskowy - metryka ślubu z 4. 9. 1939 r., syn Józefa i Wandy Marii z domu Holdanowicz,
żona z domu Zofia Bartośnik, świad. szczep. w Kozielsku
N. 4047, rysunek ołówkowy, portfel.
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Nierozpoznany – wojskowy - portmonetka z monogramem ,,EM”, cygarniczka z napisem ,,Kozielsk
1940 EM”, okulary, papierośnica metalowa.
Kowalczyk Walerjan – wojskowy
- list.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, zaświad., 2 spinki.
Nierozpoznany – ppor. - list z Krakowa z datą 14. 2. 1940.
Teichen Henryk – por. - legit. oficerska, wizytówka, 5 kart pocztowych, 2 listy, pozwolenie na broń,
medalik złoty z łańcuszkiem.
Janik Antoni – ppor. - urodz. 1892 r., dowód osobisty, różaniec.
Wawrzkiewicz Bolesław – por. - karta pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku, 2 wizytówki.
Janik Antoni – wojskowy - 1902 r., znak rozpoznawczy, list, kalendarzyk.
Urban Antoni – wojskowy, 5 listów.
Łukasiewicz Kazimierz – kpt. - z Lublina, pisma Garnizonu Lubelbelskiego, karta pocztowa,
2 odznaczenia wojsk., medalik.
Kalafatnik Władysław – wojskowy - dowód osobisty.
Jabłoński Jan – ppor. - inżynier, dowód osobisty, 2 pisma wojsk., książka oficerska, medalik.
Nierozpoznany – por., nożyk kieszonkowy, medalik z łańcuszk.
Kardas Marian – ppor., Bydgoszcz, Adolf Hitler – Str. 67 lub 68, 4 listy, karta pocztowa, list Czerw.
Krzyża Holenderskiego, 2 odznaki lotnicze.
Ciekot Władysław – wojskowy - urodz. 7. 12. 1907 r., dr med., zam. Czuryty, pow. Siedlce, dowód
osobisty, wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku, 3 listy.
Machnia Wacław – wojskowy - legit. nauczycielska., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 555, świad. ślubu,
2 listy, różaniec, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – porucznik.
Barowski ? wojskowy - portmonetka z monogramem, 3 zaświadczenia lekarskie, 2 cygarniczki.
Czyzewski ? major - karta pocztowa z Krakowa, świad. szczep Nr. 753.
Tomaszewski Józef – ppor. - urodz. 20. 3. 1894 r., świad. szczep. Nr. 3155, książka oficerska, pisma firma
Tissa z Warszawy, 1 karta pocztowa, papierośnica.
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Nierozpoznany – wojskowy.
Hakich Michał – kpt. - książka oficerska, legit. Krzyża Walecznych, list, list kupiecki.
Nierozpoznany – ppor.
Konieczka Edmund – kpt. - dowód osobisty, list, odznaka pułku pancernego, prawo jazdy, medalik.
Zawadzki Marian – kpt. lotn. - dowód osobisty, wizytówki, 2 pisma służbowe, karta pocztowa, okulary,
medalik.
Nierozpoznany – kpt. - wizytówka z nazwiskiem ,,Łapiński Stanisław nauczyciel śpiewu”, fotografia.
Nierozpoznany – ppor. - Warszawa, Nowy Świat 12 m. 25, książka oficerska, odznaki pułku piechoty.
Kruk Stefan – wojskowy - urodz. 18. 7. 1905 r., znak rozpoznawczy, telegram, fotografia.
Kłossowicz Kazimierz – ppor. - inż. w Opatowie, ul. Chmielówka N. 1, książka oficerska, list,
zaświadczenia pracy z Włocławka, wizytówka, odzn. 2 p.
Legionów.
Liberowicz Ignacy – wojskowy - książka oficerska, zaświadczenie, wyciąg zaświadczenia ślubu,
wizytówki.
Obidziński Aleksander - dr. med., Warszawa, ul. Czerniakowska 185 m. 7, notatnik, medalik
z łańcuszkiem, zaświadczenie szczep. w Kozielsku N. 3771,
2 karty pocztowe, kartka z zapiskami.
Gadomski Feliks – kpt. - leaga. odznaki wojskowe, karta rybacka, fotografia, kalendarzyk kiesz., medalik.
R...blewski ? - kpt. - karta pocztowa z nadawcą: Porębski, Warszawa, al. 3 Maja Nr. 14 m. 1a,
u Kozłowskiego, dzienniczek.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy - wizytówka z nazwiskiem: Różycki Ludwik, spinki złote do mankietów,
spinka do krawata, zapalniczka, moneta złota 10–rublowa.
Górnicki Feliks – por. - dr., pozwolenie na broń, wizytówki, 2 obrazki Matki Boskiej, zaświadcz. szczep.
z Kozielska nr. 1366.
Nietupski Julian – wojskowy - dr, karta z nadawcą: Regina Nietupska, Białystok, telegram, medalik.
Nierozpoznany – kapitan - rysunek ołówkiem, krzyż Virtuti Militari, świad. szczepienia z Kozielska.
Mogilnicki Tadeusz – kpt. - dr. med., dowód osobisty, 3 listy, telegram, karta pocztowa, wizytówki,
2 negatywy, okulary.
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0755. Buchcik Julian – kpt., ks. ofic., wizytówki, dowód osobisty.
0756. Brzgiński Stefan – por. - zam. Warszawa, ul. Daleka 5/28, 4 kart yakia pocztowe z nadawcą: Zofia
Wordzijaszowa, Warszawa, ul. Złota 37/28, świad.
szczepienia w Kozielsku, plan obozu w Kozielsku, legit.
LMiK, odzn. wojskowe, medal 10–lecia Państwa.
0757. Jaworski Marian – wojskowy - z 6 batalion panc., 3 karty poczt., list.
√ 0758. Wajdenfeld Abraham – wojsk. - dr. med., dowód osobisty, 3 listy.
0759. Matkowski Kamil, oficer - część legit. ofic., świad. szczepienia w Kozielsku N. 676, kartka z adresem.
0760. Zodrow Maksymilian – kpt. - ur. 16. 8. 1883 r., leg. oficerskiej, rozkaz przydziału wojennego, wizytówki,
medal 10-lecia służby państw., różaniec, okulary, odznaka
pułkowa, łańcuszek od zegarka.
0761. Lewkowicz Czesław – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1708, fotogr., złoty krzyżyk
z łańcuszkiem z wyrytym napisem ,,Krotusiowi-Nulka”,
zaświadczenie inwalidzkie.
0762. Kowalec Stefan Józef – ppor. - ur. 17. 10. ....6 r., legit. ofic., 3 zaświadczenia wojsk., list, 2 koperty,
dzienniczek.
0763. Nierozpoznany – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku N. 3805, medalik z Matką Boską z łańcuszkiem.
0764. Nierozpoznany – wojskowy.
0765. Prus Paweł – wojskowy - legitymacja, dzienniczek, 2 listy.
0766. Pieniążek Stanisław – kpt. - legit. odznaki sportowej, 2 listy, kartka pocztowa, papierośnica, scyzoryk.
0767. Ostrowski Bolesław Jan – kpt., dow. osob., ks. do modlitwy, plakietka, gwiazda sowiecka.
0768. Olas Feliks – wojskowy - legit. urzędn. państw., kartka poczt., 2 listy.
0769. Urbanowicz Władysław – wojsk. - 3 karty pocztowe, 2 listy, 1 fotografia, 1 ołówek.
0770. Szafran Franciszek – kpt., dr., Warszawa, ul. Filtrowa 68, zaśw., pozwolenie na broń, wizytówki, ks.
oficer., dzienniczek.
0771. Nierozpoznany – wojskowy.
0772. Nierozpoznany – wojskowy.
0773. Krzyżanowski Roman – ppłk., zam. Warszawa, ul. Jagiellońska 31/5, 2 pisma MSWojsk., pismo
Komendanta W-wy.
0774. Nierozpoznany – wojskowy - wyblakła fotografia, z dedykacją ,,kochanemu Stasiowi – żona i córka
Krzysia”.
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0775. Borkowski Tadeusz – wojskowy - dowód osob. nieczytelny, 3 fotografie, 1 list, koperta, medalik.
0776. Nierozpoznany – oficer. Rysunek ołówkiem męskiej głowy, papierośnica srebrna.
0777. Ciołkosz Jan – mjr. 75 pp., dowód osobisty, wizytówki.
0778. Dudek ? - wojskowy, świad. szczep. w Kozielsku, karteczka z nazwiskiem wymienionego.
0779. Maciejewski Kazimierz – por., legit. członk. LMiK, 2 pokwitowania, medalik z łańcuszkiem.
0780. Kostkiewicz Zygmunt – ppłk. dowód osob., świad. szczep. w Kozielsku, krzyż Virtuti Militari, złoty
krzyżyk z łańcuszkiem.
0781. K........ Bolesław, syn Zygmunta, fotografia z napisem „Twoja tęskniąca żona, Lwów, dnia 13.2. 1940 r.”,
świad. szczep. w Kozielsku, list, koperta.
0782. Czapliński Antoni – ppor. - naucz. gimn., urodz., 16. 2. 1904 r., legit. oficerska, legit. urzędn. państw.
0783. Beuth Jan – por. - karteczka z nazwiskami.
0784. Żuk Henryk – wojskowy - urzędnik kontrakt. Min. Komunikacji, legit. urzędn. państw., plakieta Matki
Boskiej.
0785. Nierozpoznany – wojskowy.
0786. Okoński Stanisław, Leon – ppor., ks. oficer., legitymacja.
0787. Nierozpoznany – wojskowy.
0788. Nierozpoznany – wojskowy.
0789. Łącki Bolesław – por. - urodz. 2. 7. 1910 r. w Janinie, pow. Kielce, świad. dojrzałości, metryka urodzenia,
legit. oficerska, list, fotografia, scyzoryk, chusteczka
z monogramem ,,L. B.”, cygarniczka.
0790. Świerk Józef – wojskowy - zam. we Włodzimiercu, pow. Sarny, odzn. 53 p.p., dow. osobisty, wizytówki,
świadectwo szczep. w Kozielsku, 2 listy, różaniec.
0791. Niedzielski Jan – oficer, ur. 1898 r., znak rozpoznawczy, 1 list.
0792. ........balski Wiktor, wojskowy - okulary, recepta lekarska, świad. szczepienia w Kozielsku.
0793. Igielski Tadeusz – ppor., legit. Zakładu Ubezpieczeń, list, wizytówka.
0794. Gryniewicz Gennadiusz – ppor., ks. oficer., krzyżyk z łańcuszkiem.
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Nierozpoznany – major.
Rydarowski Stanisław – mjr. - mgr. praw. urodz. 7. X. 1892 r. w Bochni, zam. w Łodzi, ul. Karolewska
Nr. 7, wizytówki, książka oszczędn. PKO, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3006, pozwolenie na broń, kolczyki,
odznaka.
Nierozpoznany - zaświadczenie w języku rosyjskim z nazwiskiem Gajewski Wiktor, zegarek, ryngraf
– pamiątka z Częstochowy.
Otko Bolesław Marian – wojskowy - mgr. praw., urodz. 15. VII. 1912 r., zam. Ostrowiec, dowód osobisty,
książka oszcz. PKO, listy, fotografie, klisze, różaniec.
Słodkowski Wacław – ppor. - poświadczenie obywatelstwa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2264, znak
rozpoznawczy, 2 listy.
Czapski Bronisław – mjr. - bilety służbowe kolejowe I klasy, karta wstępu na obszar kolejowy,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2137, pozwolenie na broń,
notatnik.
Maltze Tadeusz – por. - legit. Maltze, W – wa, Wiśniowa 59 m. 12, legit MSWojsk., książka oszczędn.
PKO, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1957, karty pocztowe.
Lisowski Bogusław – wojskowy. - dowód osobisty. karty poczt.,
Nierozpoznany – wojskowy - kartka z paczki nadanej do Kozielska z napisem ,,Osterode Poznański
Franciszek, syn Jana”, różaniec, spinki, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – major.
Gr ünner Kazimierz – kpt. - legit. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3828, medalik.
Rost Franciszek – mjr - doktor, legit. nadania krzyża Niepodległości, medalik.
Gąsiorowski Stanisław – ?por. - inżynier, zaświadczenie Instytutu Chemicznego, złoty sygnet,
telegram w języku rosyjskim.
Nierozpoznany – wojskowy.
Sengier Franciszek - list z Oflagu 4 a, list z Ameryki Detroit, różaniec.
Piestrzak Marian Antoni – mjr. - urodz. 21. ?. 1896 r., książka PKO, legit. MSWojsk., świadectwo,
2 medaliki, zam. w Grodnie.
Zalewski Jerzy – kpt. - dr. med., prawo jazdy, znak rozpoznawczy, książka oszcz. PKO, karty
pocztowe, ryngraf, wizytówki.
Nierozpoznany – kpt. - monogram z ubrania ,ZB”, ryngraf M. Boskiej, odznaka 28 P. A. L.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – kalendarzyk.
Nierozpoznany - wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1642, kartka z nazwiskiem ,,Motyl
Józef, Poznań, Polna 28 m. 4”.
Nierozpoznany – kapitan – kalendarz.
Pijas Bolesław – ppor. - geometra, książka wojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2951, notes, odznaka
Szkoły Podchor. Rez.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, list, kartki z not.
Nierozpoznany – ppor. - kartka z zapiskami.
Szalast Jan - karty poczt., świad. szczep. z Kozielska, list, rysunek z podpisem ,,Rutkowski, 25. I.
1940 r.”
6
Bielaczyc Wilhelm – wojskowy - syn Antoniego, fotografie, legit. szkolna, legit. członk. koła Mech.
Stud. Polit. Lwowskiej, medalik z łańcuszkiem.
Rondomański Stanisław – mjr. - dr. med., książka wojskowa., wizytówki, świad. szczep. Nr. 2814,
krzyżyk.
Kühnek Oskar – kpt. - książka wojskowa, kartki z notatkami.
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01648.
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01653.
01654.
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Odpis

Nierozpoznanywojskowy.
Martyni Bogdan, ppor. - syn Tadeusza, świad. szczep. w Kozielsku, 2 karty poczt. z nadawcą: Janina
Larner?, Warszawa, .... nr. 1 m. 27, obrazek, i binokle.
Sucharski ? , wojsk. - syn Stanisława, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1861, listy i karty poczt.
Schollenberg Artur - świad. szczep. w Kozielsku nr. 339 a399a, cygarniczka z wyrytym nazwiskiem.
Czaprowski Alfred Alfons, wojsk. - wizytówki własne, legit. urzędn. państw. nieczytelna
Hein Karol – mjr. - syn Franciszka, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1144, 3 karty poczt, 1 list
Fedecki Ryszard, ppor. - wizytówki, 2 listy, fotografie, rachunek w jęz. rosyjskim, karta poczt. z nadawcą:
Fedecka Barbara, Warszawa, Markowska b15b m. 2.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Niewrzałkiewicz Marian, ppor. - ks. wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, odznaka pamiątkowa
Szkoły Podch. Rez., karta poczt., fotografie, wizytówki,
wieczne pióro Pelikan.
Miżełębski Marian, wojsk. - legit. urzędn. państw., świad. szczep. w Kozielsku, odznaka OS, 2 listy,
krzyżyk.
Schild Stanisław, ppor. - dr. med., 2 karty poczt., 1 fotografia, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku,
legit. Zw. Lekarzy, ryngraf Matki Boskiej.
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany major
Budkiewicz Józef, cywilny - dowód na otrzymanie bezpłatnych obiadów z gospody Federacji
Obrońców Ojczyzny.
Korpal ?
- pismo z 8–go Okr. Szef. Intendentury z 1927 r., legit.
Stankiewicz ? L. M. i K., świad. szczep. w Kozielsku nr. 3144,
list, różaniec, ks. oszcz. PKO. na nazwisko Stankiewicz
Henryk.
Ciosański Bronisław, kpt. - legit. MSWojsk., wizytówka drewniana, modlitewnik.
Perek Marian, wojsk. - 4 karty poczt., 2 listy, notes.
Tomaszewski Stanisław, mjr. - 2 p.panc., urodz. 13. II. 1899 r. w Opolu, zam. Modlin, Poniatowskiego
nr. 221, ks. MSWojsk., notes, wojskowe prawo jazdy, legit.
odznaki CWBPanc., legit. znaku pancernego, legit. odznaki
CWPiech., medalik.
Przeradzki Stefan Jan, mjr. - urodz. /15/29. VIII. 1893 r., prawo jazdy, fotografie, cKcarta MOB, ks.
oszczędn. PKO., spinki.
Nierozpoznany, por.
Skorko Aleksander, kpt. lekarz, urodz. 6. I. 1894 r., pismo z CWSan, świad. lekarskie, karta poczt.,
zam. Warszawa, Kopernika 16.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany ppor. - kartka z adresami.
Korzeniowski TdIzydor ppor., urodz. 4. II. 1901 r. w Równem, metryka, znak rozpoznawczy.
Rojek Edward, kpt.mar ynarki. - ur. 8. IX. 1892 r. w Wiśniczu Nowym, zam. Warszawa, Senatorska 29, ks.
wojsk., metryka, ks. oszczędn. PKO., fotografie, wizytówki.
Swietliński Wincenty Konrad, por. - dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku nr. 2513, 2 listy
i karta poczt., medalik srebrny i złoty.

Spr. EU.
-----------------------------------aa – przekreślone czerwoną kredką „339” i powyżej dopisane „399”.
bb – nadpisane czerwoną kredką „5” na „2”.
cc – nadpisane czerwoną kredką „K” na „k”.
dd – nadpisane czerwoną kredką „I” na „T”.
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- 3 c01656.
01657.
01658.
01659.
01660.
01661.
01662.
01663.
01664.
01665.
01666.
01667.
01668.
01669.
01670.
01671.
01672.
01673.
01674.
01675.
01676.
01677.
01678.
01679.
√ 01680.
01681.
01682.
01683.
01684.
01685.
01686.
01687.
√ 01688.
01689.
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Odpis.

Marcinkowski Marian – por. - książka wojskowa, 3 listy, krzyżyk.
Bednarz Jan – wojskowy - legit. urzędn. państw., świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy, leg. odznaki
Szkoły Podch. Rez., zegarek na rękę, papierośnica.
Nierozpoznany – wojskowy - leg. urzędn. państw., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2118, notes.
Krzemiński Aleksander – por. - zaświadczenie, legit. Związku Ofic. Rezerwy, książka wojskowa,
odznaka, fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4011, papierośnica, kartka z adresem
,,Italja – Roma – via Botteghe Oskare 32 Pallazzo Shaeteni
Colonel Romejko Marian”.
Nierozpoznany – wojskowy.
Myczkowski Zdzisław Henryk – ppor. - urodz. ?. IV. 1913 r., patent oficerski, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 1864.
Midloch Edward – kpt. - książka wojskowa, znak rozpoznawczy.
Marszałek Stanisław – kpt. - 2 PAC, leg. MSWojsk., legit. odznaki 2 PAC, różaniec.
Traichel Stanisław – por. - karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 889, wizytówki.
Nierozpoznany – ppor.
Pucki Antoni – ppor. - 3 karty pocztowe, fotografie, ryngraf M. Boskiej.
Pilch Feliks – por. - artylerija, wizytówki, ks. wojskowa, ks. PKO, list, cygarniczka, medalik.
Górski Marian – ppor. - ur. 25. IV. 19?5, książka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2859,
papierośnica srebrna.
Moros Mirosław – wojskowy - profesor państw. gimn. w Wadowicach, legit. urzędn. państw., prawo
jazdy, wizytówki.
Szepelski Konrad – por. - dr. med. profesor. Akademji Stomatologicznej w Warszawie, leg. urzędn.,
książka oszcz. PKO, 2 karty pocztowe.
Pyś Jerzy – ppor. - dowód osobisty, list, świad. szczep., wizytówka.
Plessner Edward – por. - karta MOB, urodz. 22. VII. 1894 r., karta powołania, listy.
Nierozpoznany – porucznik.
Truszkowski Czesław – ppor. - legit. szkolna, legit. ?, 2 listy, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany - różaniec, medalik, monogram z ubrania ,,KW”.
Nowak Antoni - zaświadczenie sądu w Gdyni, pozwolenie załatwiania spraw maklerskich – Urzędu
Celnego w Gdyni, wizytówki.
Nierozpoznany – ppor.
Michniak Jan – por. - świad. POS, wizytówki, fotografie.
Goldman Leon – ppor. - dr. med. książka wojskowa, dowód osobisty, fotografie, nierozpoznany
wojskowy [?], list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Czerwonka Stanisław – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2853, kartka z książeczki wojskowej,
pismo do Inspektora Szkolnego, fotografie.
Chlebny Czesław – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku, dowód osobisty, list.
Nierozpoznany – wojskowy - list od żony, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3196, karykatura w ołówku
,,Kozielsk III. 1940 r.”, 2 medaljoniki, wiersz podpisany
pułk. Chałaciński.
Nierozpoznany – wojskowy.
Zalewski Edward – ppor. - 2 karty pocztowe, medalik.
Niemirowicz – Szczytt Kazimierz – por. - dr. med., dyplom wydziału med. Uniw. S. B., asystent
Kliniki Psychiatr. Uniw. Warszawskiego, wizytówki,
fotografie, receptariusz, stempelek.
Stawiński Tadeusz – cywilny - syn Piotra, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1111, 3 karty
poczt., list i legit. urzędnicza.
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01690.
01691.
01692.
01693.
01694.
01695.
01696.
01697.
01698.
01699.
01700.
01701.
01702.
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01705.
01706.
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01708.
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01710.
01711.
01712.
01713.
√ 01714.
01715.
√ 01716.
01717.
01718.
01719.
01720.
√ 01721.
01722.
01723.
01724.
01725.
01726.
01727.
01728.
01729.
01730.
01731.

Odpis.
- 4 cCiszewski Tadeusz – ppor. - kartki pocztowe, św. szczep. w Kozielsku Nr. 4235.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – por. - 2 wizytówki z nazwiskiem: Jaroszyński Józef, notes, medalik.
Ornatowski Tadeusz – wojsk. - 3 kartki pocztowe, list.
Wodziański Stanisław syn Jana, - pokwitowanie pocztowe, kartki pocztowe, notesik, notatki, 1/2
znaku rozp.: Heller Czesław.
Nierozpoznany – wojsk. - kalendarzyk z notatkami, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Brzozowski Władysław Bohdan – wojsk. - kartki pocztowe, metryka, św. szczep. w Kozielsku Nr. 3396.
Wild / ? / Józef - mierniczy, ur. 2. III. 1912, dow. osobisty, kartka pocztowa.
Nierozpoznany – wojsk. - wizytówki: Irka Wodzinowska, druga Puławy Polna Rynek, modlitewnik,
medalik na łańcuszku /złoty/.
Nierozpoznany – wojsk. - świadcz. szczep. w Kozielsku Nr. 444, medaljon.
Nierozpoznany – ppor.
? Czesław - ks. wojsk., św. szczep. w Kozielsku Nr. 1738, list.
Nierozpoznany – wojsk.,m odznaka /1809-1918/, spinka, medalik, kartki z zapiskami.
Nierozpoznany - list, różaniec.
Orłowski Roman – ppor. - ks. wojsk., medalik.
Podgórski Adam Stanisław – ppor. - Równe, 2 potwierdzenia zameldowania.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojsk. - 2 fotografje z napisami: 1-a Niech Cię Bóg strzeże Kochająca Cię Stacha,
2 – ga: Kochanemu Rodzicowi na pamiątkę pobytu Toruń
8 ......kochający Lolek?, medalik.
Leukos – Kowalski Stefan – ppłk., leg. osob. MSWojsk., świ. szczep. w Kozielsku, leg. na Virtuti
Militari, krzyż Virt. Militari.
Kochlöffold Rudolf – kpt. - lekarz, leg. PiT Lublin, prawo jazdy, list.
Nierozpoznany – kpt. - rozkaz wyjazdu.
Nierozpoznany – wojsk. - 1 wizytówka: Knychalski Marjan Wiktor.
Nierozpoznany – ppor.
Czajkowski Adolf – por. dr. med., ur. 16. VI. 1886 w Piotrkowie Trybunalskim, leg. Związku
Lekarskiego.
Mielcarski Stanisław syn Teodora, Poznań, Wały Jagiełły 22 m. 2, medalik, św. szczep. w Kozielsku
Nr. 2864.
Kaliciński Wiktor – mjr. - dr. med., leg. os. M.S.Wojsk., świ. szczep. w Kozielsku Nr. 2931, notes,
wizytówka z napisem: w razie śmierci zawiadomić żonę
moją Kalicińską Warszawa ul. Matejki 6 m. 1 7.IX.1939.
Luczak Paweł – mjr. - listy, karta pocztowa, kalendarz.
Borzuchowski Tadeusz - kartki pocztowe, listy.
Nierozpoznany - ppor. - fotografja z podpisem: Irena i Leonard Stejmanowie, 26.XII.1938, pióro.
Nierozpoznany – wojsk.
Ehrenkreutz Włodzimierz – ppor. - dr. med., Siedlce, Sienkiewicza 14, list, ks. wojsk, recepty.
Banaszewski Jan – kpt. - pozwolenie na broń, wizytówki, fotografie, zegarek.
Gałuszka Alojzy – por. - ks. wojsk., 3 listy, kartka pocztowa.
Bandurek Michał – ppor. - znak rozp., 2 odznaki, dewizka.
Konarzewski Tadeusz – ppor. - kartka pocztowa, 2 listy, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2497, medalik,
ryngraf.
Woch Czesław – ppor. - 7 kartek pocztowych.7
Kwiatkowski Marian – wojsk. syn Macieja, św. szczep. w Kozielsku, list.
Nierozpoznany – wojskowy - leg. urzęd. z fotografją.
Kaniewski Edward - listy, pozwol. na broń, św. szczep. w Kozielsku, krzyżyk.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany - św. szczep. w Kozielsku Nr. 4021.

Spr. EU.
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Pomyłka w numeracji poprawione czerwoną kredką z 01725 na 01726.
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- 5 c01732.
√ 01733.
01734.
01735.
01736.
01737.
01738.
01739.
01740.
01741.
01742.
01743.
01744.
01745.
01746.
01747.
01748.
01749.
01750.
01751.
01752.
01753.
√ 01754.

01755.
01756.
01757.
01758.
01759.
01760.
01761.
01762.
Spr. EU.

Odpis.

Pelor Jan – ppor. - karta mob., zaświadczenie, leg. urz., św. szczep. w Kozielsku, medalik, ur. 1. V.
1912 w Skoczowie.
Krajewski Eugenjusz - dr. med., dow. os., paszport zagraniczny, świad. szczep. w Kozielsku Nr.
1720, poświadczenie złożenia walizy Hotel Georg – Lwów,
wizytówki.
Nierozpoznany - św. szczep. w Kozielsku.
Król Karol – ppor. - naucz., ur. 16. X. 1908, leg. urz., ks. PKO, ks. wojsk., świad. szczep. w Kozielsku
Nr 4109, ryngraf.
Szymański Zygmunt – ppor. - 2 zaświadczenia, dow. os., karta mob.
Łopuszyński Piotr - budowniczy, prawo jazdy, leg. oddz. SPR, wizytówki, listy, fotografje.
Kaczorowski Stanisław - ur. ?. III. 1913, św. szczep. w Kozielsku Nr. 117, znak rozp., medaljon,
krzyżyk.
Kołodziejczyk Stanisław, pozwolenie na broń, leg. urz., bilet kolejowy bezpłatny /2 kl/.
Nierozpoznany – ppor.
Pasławski Władysław Edward, św. szczep. w Kozielsku Nr. 1492, leg. ZOR, fotografje, medalik, św.
Antoni.
Sokalski Ludwik – por. - listy, różaniec.
Nierozpoznany – ppor.
Czermański Adam - dr., dypl. inż., św. szczep. w Kozielsku Nr. 279, dow. os., wizytówki, listy.
Skoczeń Jan – por. - zaświadczenie, św. szczep. w Kozielsku Nr. 526, notes.
Piskorz Józef – ppor. - leg. urz., rozkaz wyjazdu, św. szczep. w Kozielsku Nr. 358, kartka z adresami.
Kowalski Wiktor - aspirant straży granicznej, św. szczep. w Kozielsku Nr. 1328, 3 listy, ryngraf.
Nierozpoznany – wojskowy. - 3 kartki pocztowe.
Zieliński Rudolf – wojskowy - syn Józefa, 2 karty pocztowe, notesik, odznaka Zw. Ofic. Rez., medalik
z łańcuszkiem.
Hannig Konrad – ppor. - książka wojsk., urodz. w 1909 r., 3 listy adresowane na nazwisko ,,Malisz
Franciszek w Kozielsku”, medalik.
Matyjaszczyk Tomasz – wojskowy - legit. urzędn. państw., syn Teodora, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1711, 2 listy, medalik z łańcuszkiem.
Sabadkowski Piotr – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, list, telegram, medalik z łańcuszkiem.
Salwowski Jan – ppor. - 3 listy i 1 karta pocztowa.
Zdunkiewicz Jerzy – oficer - dr. med. - asystent Zakładu Higieny Uniwer. Warszawskiego, zam.
Warszawa, Grochowska 138 m. 4, znak rozpoznawczy,
książka PKO, legit. urzędn., wizytówki własne, blankiety
recept, 1 list, 1 karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, pokwitowania pocztowe różne, wizytówka
z nazwiskiem ,, ? Jean Oeconomides – Dresden A. 19
Augsburgerstr. 57”, kartka Urz. Skarb. w Jarocinie.
Rogala Polikarp – por. - legit. MSWojsk. na Krzyż Walecznych, tymczas. legit. oficerska, miniatura
św. Antoniego.
Lewandowski Henryk – ppor. - student medycyny, legit. osobista, zaświad. Uniwers. J. P.
w Warszawie, 1 list.
Lewkowicz Czesław – kpt. - legit. odznaki Artyr. Lekkiej, różne listy, list z nad. ,,Janina Dembińska
– Gostyn, Heligeguststrasse 36”, różaniec.
Michalski Edmund – ppor. - książka wojskowa, 4 karty pocztowa, list, kwit pocztowy rosyjski,
medalik.
Raczek Zygmunt – ppor. - 2 karty pocztowe, list, medalik z łańcuszkiem.
Cieślicki Tadeusz – wojsk. - świad. szczep. w Kozielsku, list, pokwit. rosyjskie, 3 karty z zapiskami.

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

-6c01763.
√ 01764.
01765.
01766.
01767.
01768.
01769.
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Reiss Józef – wojskowy - inż., zam. Złoczów – Export Bacon, zaświad. Urzędu Gromadzkiego w
Budyninie, list, karta poczt., kalendarzyk kieszonkowy.
Pajewski Zygmunt – ppor. - lekarz, legit. osob., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3853, zaświad. gminy
starozakonnych w Łodzi.
Rozenfeld Ignacy - 3 karty pocztowe. z nadawcą „Uniwersal Pictures Corpor., Warszawa, Smolna 11
/ 12, w W-wie, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – ppor. - fotografia, krzyżyk z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
/ D / Kubicki Zbigniew – por. - urodz. 17. X. 1907 r. w Tłumaczu, prawo jazdy, fotografie, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Alpiński – Sołowicki Roman – ppor.
- znak rozpoznawczy, Warszawa, urodz. 1909 r.
Nierozpoznany – ppor.
Zdanowski Henryk – por. - list, karta pocztowa, fotografia, łańcuszek.
Kiser Czesław – por. -3 listy, kartka poczt., mapka w ołówku okolic Kozielska.
Liliental Antoni – ppor. - inż., legit. urzędn. państw., prawo jazdy na samochody wojskowe, legit.
ofic., dowód osobisty, list, karta poczt., foto kobiety.
Nierozpoznany – wojskowy - notatnik, ryngraf, odznaka wojskowa., foto.
Chmielewski Kazimierz – kpt. - lotnik, legit. osob. M.S.Wojsk., pozwolenie na broń, karta MOB,
różne wojskowe pisma - rozkaz, 2 odznaki wojskowe,
2 listy na nazw.: Edward Szmidt w Kozielsku, nadawca:
Irena Szmidt – Lwów, ul. Bulwarska Nr. 1.
Nierozpoznany – kpt. - legit. osob. Nr. 330c? M.S.Wojsk. nieczytelna, świad. szczep. w Kozielsku Nr.
986, złote krzyżyki.
Ziembo Zygmunt – wojskowy - karta poczt., list z nadawcą: ? Kraków, ul. Siemiradzkiego 20 A – 7.
Kamiński Marcin – kpt. - legit. osob. M.S.Wojsk., dowód osobisty., legit. nadania Virtuti Militari,
bilet tramw. na m. Toruń, wizytówka, 2 foto, 1 list z Banku
w Poznaniu, 2 kalendarze, karta pocztowa.
Turski Jerzy – wojsk. - książka wojsk., karta poczt., 2 listy, łapka niedżwiadka – zabawki dziecięcej.
Marszałek Wincenty - naramiennik bez odznak prawdopod. straży granicz., syn Wojciecha, legit.
osob. M.S.Wojsk., świad. szczep. w Kozielsku, odznaka ,,
za służbę graniczną”.
Mucha Stefan – kpt. - legit. osob. M.S.Wojsk., pismo 57 p.p., list, modlitewnik.
Olbrysz Feliks – kpt. - legit. osob. M.S.Wojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2718, karta poczt.,
list.
Wojtowicz Wacław – wojskowy - list, 2 karty, fotografie wyblakłe.
Nierozpoznany – wojskowy - obrączka złota, kartka z wierszem, medalik z łańcuszkiem.
Szpiganowicz Aleksander – wojskowy - 2 karty poczt., kartka z zapisk.
Mleszkiewicz Leon – kpt. - zaświadczenie Szkoły Podchor. Rez. Arty., upomnienie z urzędu, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 919, 2 karty pocztowe, list.
Nierozpoznany – kapitan.
Titowicz ? – wojskowy - syn Antoniego, list.
Marynowski Wiktor – wojskowy - wizytówki własne – Polna 78, książka wojskowa, karta powołania,
metryka, karty pocztowe, 1 wizytówka na nazwisko ,,Dr
Zbigniew Marynowski ppułk. lekarz, Wilno, Antokolska 30”.
Doroszyński Aleksander – kpt.
- legit. osob. MSWojsk., świad. szczep.
./.
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w Kozielsku Nr. 845, 3 karty, list.
Radziszewski Władysław – kpt. - książka PKO, urodz. 2.VI.1893 r. Ostrzeszów Wielk., zam. Łódź,
ul. Kołłątaja 1 – 3, książka depozyt. PKO w W-wie, list,
cygarniczka.
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Żebrowski Aleksander – kpt. - poświadczenie obywatelstwa, urodz. 27. II. 1893 r., zam. Łódź,
ul. Szterlinga Nr. 18, świadectwo zawarcia małżeństwa,
dowód osobisty, 2 listy.
Skibiński Józef – wojskowy - pismo Minist. Sprawiedliwości, 2 listy, kartka z zapiskami.
Owsiany Stanisław – kpt. - lekarz, dyplom lekarski w języku niemieckim, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1161, legit. tymczasowa, legit. nadania Krzyża
Niepodległości, papierośnica.
Rutyński Bolesław – kpt. - lekarz, pismo wojskowe, 2 karty pocztowe, listy, 2 medaliki z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Wiśniewski Romuald – kpt. - syn Aleksego, legit. osob. M.S.Wojsk., świad. szczepienia w Kozielsku
nr. 1193.
Nierozpoznany – kapitan.
Ostapowicz Artur – kpt. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1737, syn Mikołaja, karta pocztowa z nadawcą:
Wera Ostapowicz, Łódź, Kilińskiego Nr. 105 m. 10.
Folejewski Bolesław – por. - książka oficerska, 3 karty pocztowe.
Surmiński Alfred – wojskowy - książka oszcz. PKO, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2224, książki wojskowe,
krzyżyk złoty z napisem ,,Marychnie w d. 3. V. 1921”.
Ejsmont Paweł – wojskowy - urodz. 1882, dowód osobisty, leg. szkolna, wyciąg z metryki zmarłych,
wizytówki, zaświad.
Urbański Wiktor – wojskowy - lekarz, legit. członk. Związku Lekarzy Państw. Polskiego, dowód
rejestr. samoch., prawo jazdy Urzędu Wojewódz. Poznań.
Nierozpoznany – wojskowy.
Dobek Czesław – kpt. - legit. osob. MSWojsk. nieczytelna, 3 listy, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1750.
Farny ? - kpt. - listy z nadawcą: Helena Farny – Bielitz/Nussdorf Sudetenstrasse 780”.
Nierozpoznany - kpt. - kalendarzyk kieszonkowy.
Nierozpoznany – porucznik
Kozaniecki Tadeusz – kpt. - książka oszcz. PKO, urodz. 27. IX. 1908 r. w Kaliszu, zamiesz. Włodzimierz
– S.P, P.A., leg. osob. MSWojsk., pismo z wojewódz. urzędu
Łó[?]., list i karty pocztowe.
Witkowiak Wojciech – kpt. - wizytówki, zam. Poznań, Górna Wilda Nr. 13 m. 15, legit. odznaki 3 p. lot.,
legit. członka rzecz. PCK w Poznaniu, papierośnica, list,
karta pocztowa, medalik z łańcuszkiem.
Dunaj Juljusz – kpt. - lekarz, dowód osobisty, urodz. 24. IX. 1889 r. w Krakowie, legit. oficerska,
świad. szczep. w Kozielsku, 2 medaliki.
Janocha Stanisław – kpt. - świad. szczep. w Kozielsku, syn Wojciecha.
Kordasiewicz Józef – kpt. - kartka z legit. z Torunia, świad. szczepienia w Kozielsku, 1 list.
Szmagier Jan Stanisław – por. - nauczyciel, wizytówka, zaświad. z Poznania, 2 legit, urzędn. państw.,
legit. prawo noszenia odznaki wojskowej.
Durek Czesław Antoni – ppor. - książka oficerska i medalik.
Łatacz Antoni – kpt. - lekarz, ur. 1893 r. we wsi Bobrówka, pow. Białostockiego, pismo Urzędu
Wojew. Białostockiego, uprawnienie do praktyki lekarskiej,
dewizka.
Podgórski Józef – kpt. - syn Franciszka, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2912, okulary, wyblakłe
fotografie.
Nierozpoznany – kapitan.
Łunkiewicz Czesław – kpt. - legit. Stowarz. Opieki nad Zwierzętami – Płock, list, kartki z zapiskami,
okulary.
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Wątor Józef – kpt. - lekarz, pismo Urzędu Skarbowego we Lwowie, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 4060, legit. nadania Krzyża Walecznych, wizytówki
własne, fotografie, list.
Nierozpoznany – wojskowy - kartka z zapiskami, 2 świadectwa szczepienia w Kozielsku nieczytelne.
Nierozpoznany – por. - /prawdopodobnie Fligiel Tadeusz/, urodz. 1907 r., prawo jazdy na samochody
wojskowe wystawione przez Komendę Centr. Wyszk. Broni
Panc./trudno czytelne/.
Gondek Zdzisław - kpt. - książka oszcz. PKO, urodz. 26. IX. 1908 r. we Lwowie, zam. Włodzimierz,
ul. 11 Listopada 115, książka oficerska, karty pocztowe,
odznaka wojskowa.
Wolański Eugenjusz – ppor. - legit. Związku Ofic. Rez., legit. kolejowa Nr. 34 z Warszawy, karta
MOB, list, 2 karty pocztowe, spinki.
Wąwoźniak Teodor – ppor. - karty pocztowe, medalik z łańcuszkiem, różaniec.
Nierozpoznany – wojskowy.
Orzeszko Władysław – mjr. - komendant Rejonu Uzup. Słonim, pismo wojskowe, 1 list
Brzostek Aleksander – kpt. - lekarz, książka oficerska, zaświad. kościelne, dyplom lekarski w jęz.
rosyjskim, ur. w 1892 r. w Białej, pismo Urzędu Wojew.
Kielce, wizytówki własne Kielce, fotografia, spinki.
Kiszka Jan – oficer - książka oficerska nieczyt. z dobrą fotografią, legit. urzędn. państw. nieczytelna,
nauczyciel, pismo Urzędu Wojew. Śląskiego, umowa
najmu pomiędzy Janem i Heleną Kiszką a Pawłem Smierną
w Cieszynie, karty pocztowe, fotografie.
Zajc Stanisław – wojskowy - znak rozpoznawczy.
Fruss Wiktor Zygmunt – mjr. - książka oficerska, karta przydziału woj.
Biskupski August – pułk. - lekarz, legit. osob. MSWojsk.
Nierozpoznany – wojskowy - kartka z podpisem ,,Andrzejewski Stanisław”, 2 notesy z zapiskami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kuczak Wilhelm – wojskowy - karty pocztowe, telegram, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1788.
Szczerbiński Kazimierz – mjr. - pismo wojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 1369, kwit lombardowy,
papierośnica.
Nierozpoznany – wojskowy - list z dn. 9. I. 1940 r. ,,Kochany Juleczku” z treści ,,mimo, że ja do
Sobkowa wróciłam po 3 dniach – Garnisiewicz nie uciekał,
Kałuczyński jest na Węgrzech”, notes.
Nierozpoznany – mjr. - notesy z zapiskami, kwit pocztowy, dowód nadania.
Fiszer Adolf Zygmunt – mjr. - karta MOB, legit. osobista MSWojsk., 2 listy, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 3439.
Oleszkiewicz Jerzy – por. - urodz. w 1907 r. w Wilnie, pozwol. na prowadzenie pojazdów wojskowych,
legit. osob. MSWojsk., list, kartki z zapiskami, 2 odznaki
wojskowe.
Zubrzycki Leon Ludomir – ppułk. - legit. Związku Ofic. w st. spocz., legit. Rady Notarialnej
w Warszawie, leg. osob. MSWojsk., pozwolenie na broń,
poświad. zameldowania w Warszawie, ul. Marymoncka,
foto, modlitewnik, okulary, odznaka wojskowa.
Stapf Leon – mjr. - książka oszcz. PKO, urodz. 21. III. 1888 r. zamieszkały Zalesie Górne k/Piaseczna,
legit. Krzyża Virtuti Militari, Krzyż Virtuti Militari,
legit. osob. MSWojsk., 2 listy, karta poczt., foto, odznaki
i ordery, wizytówka.
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Wabiszczewicz Piotr – wojskowy - inżynier rolny, urodz. 23. I. 1904 r., zamieszk. w Stolinie, Królowej
Bony 4, książka oszczędnościowa PKO.
Nierozpoznany – ppor. - kartka z zapiskami.
Prądzyński Lech Kazimierz – por. - pozwol. dla kierowcy niezawodowego, zamiesz. Warszawa, ul. Poznańska
21, książka oficerska, listy i karty pocztowe, szkło do okularów.
Staliszewski Jan – por. - prowizoryczne zaświadczenie. wojskowe., świad. szczep. w Kozielsku, odznaka
P. O. S., medalik.
Nierozpoznany – major.
Wasilewski Jerzy – wojskowy. - list, medalik z łańcuszkiem.
Janczar Józef – wojskowy. - 3 listy nieczyt., 2 karty pocztowe pisane do Moraczewskiej – Nowogródek,
ul. 1 Maja 44.
Rogoziński Jerzy – mjr. - świad. szczep. w Kozielsku, kartki z zapiskami, karta pocztowa, rysunek.
Rogalski Henryk – cywilny - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4023, karty i listy, telegram w jęz.
rosyjskim, różne kartki w języku rosyjskim.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – wojskowy.
Orel Brunon – ppor. - dowód osobisty, urodz. 3. VII. 1914 r., Czechowice, legit. Aeroklubu Śląskiego
w Katowicach, kartki z zapiskami – alfabetem Morsa,
3 listy, różne zapisy.
Bilewski Józef – kpt. - wizytówki własne, Warszawa C. I. W. F., legit. osobista MSWojsk., świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 1670, fotografie.
Dąbrowski Jan – mjr. - legit oficerska MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku.
Karp Aleksander – cywilny - syn Michała, świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy - 2 różne wizytówki: a/ Stefania i Stanisław Gutowscy, b/ dr. med. Witold
Kępiński, Warszawa, Senatorska 24, fotografie, świad. szczep.
w Kozielsku.
Nierozpoznany – major - karta pocztowa z nadawcą: „Z. Łotocka, Warszawa 32 Gdańska 2”, 1 list
Tomaszewski Kazimierz – cywilny – koperta, kartki z notatkami.
Budzyński Eugenjusz – mjr. - lekarz Zakładu Zdrojowego w Busku, książka oficerska, telegram, listy
i karty pocztowe, wizytówki, medalik z łańcuszkiem.
Michalczyk Marian – ppor. - legitymacja. urzędnika państw., wizytówka.
Łotocki Zygmunt Marian – ppor. - dyplom mag. filozof. Uniw. Warszawskiego, urodz. 16. I. 1904 r.,
we Włodawie, karta pocztowa i kawałek koperty.
Mękarski Włodzimierz – kpt. - legit. osob. MSWojsk., list, cygarniczka drewniana.
Nierozpoznany – wojskowy - kartka z napisem ,,Toruń – Wielkie Garbary 17 m. 1, kalendarz–notes.
Andrzejkowicz Borys – ppor. - legitymacja MSWojsk.
Dziędzik Roman – wojskowy - karta łowiecka Nr. 33969. legit. osob. nieczyt., świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 3179, 3 listy.
Morski Emil – oficer - znak rozpoznawczy, urodz. 13. VII. 1908 r.
Dębiec Michał – wojskowy - legit. nauczyciela szkoły powszech. w Tłumaczu, listy, karta pocztowa,
świad. szczep. w Kozielsku, wizytówka.
Gosiewski Zygmunt – kpt. - legit. odznaki wojskowej. topografów, 2 karty na badanie kału, notes.
Nierozpoznany – ppor.
Sosicki Leonard – ppor. - karta mob., syn Jana i Rozalji, urodz. 19. XI. 1906 r., legit. urzęd. państw.,
znak rozpoznawczy, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2429,
medalik
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Badecki Feliks – kpt. - /naramiennik 25/, 3 karty, pocztowe: do Wandy Badeckiej – Włodzimierz
Wołyński, ul. Listopada Nr. 115 m. 1, 2 listy, różne zapiski.
Baranowski Ludwik – por. - zaświadczenie urzędu pocztowego Warszawa 1, pismo MSWojsk., karta
zwolnienia, karta z legitymacji osobistej.
Nierozpoznany – porucznik.
Nierozpoznany – porucznik.
Baranowski Wacław – kpt. - kartki pocztowe od Jadwigi Baranowskiej, W-wa Żoliborz, ul. Niegolewskiego ?,
syn Walentego.
Nierozpoznany – wojsk.
Bakuła Stanisław – por. - kartka z ks. wojsk., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1534, kartki z notatkami,
medalik.
Dzwonka Adolf – ppor. - naucz., podanie, telegram, listy.
Badowski Zbigniew – por. - zaświadczenie, ks. wojsk.
Bicz Aleksander - naucz., leg. urz., fotografie, różaniec.
Brenda Hieronim Edmund – wojsk. - ur. 10. X. ?, inż., dyplom Politechniki Lwowskiej, dow. os., umowa,
św. szczep. Nr. 1728, ryngraf.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojsk. - kalendarz, medalik.
Wlekliński Czesław Marian Feliks – ppor. - ks. wojsk.
Kryciński Adam Ludwik – kpt. - ks. wojsk., wizytówki.
Bużyński ? - por. - leg. urz., krzyżyk.
Wierze......? Bronisław Krystyn – ppor. - paszport zagraniczny.
Pusarski Stanisław – por. - św. szczep. w Kozielsku Nr. 1441, ks. wojsk., fotografje.
Pruski Marjan – ppor. - św. szczep. w Kozielsku Nr. 3451, ks. wojsk.
Nierozpoznany - zaświadczenie /urz. Kontroli Skarbowej w okręgu Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów
Państwowych/, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2056
Bakoń Juljan – wojsk. - kartki z ks. wojsk., kartka pocztowa od: Michał Bakoń, Sanok, Kościuszki 5.
Beliński Zygmunt – wojsk. - karta pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku.
Wanatowicz Bolesław – wojsk. - znak rozp. /1913/.
Nierozpoznany – cywilny.
Sobolewski Czesław – kpt. - 3 kartki pocztowe od Jadwiga Harland, W-wa, ul. Niemcewicza 9 m. 13.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Eggers Bolesław – kpt. - list, kartka pocztowa, leg. urz., adres : Helena ?, W-wa, Dobra 10/8.
Nierozpoznany – por. - fotografia z podpisem ,,Kochanemu Genkowi aby nie zapomniał Maleństwo”
Wilno, dn. 27. III. 1939, notatnik, krzyżyk.
Bątorek Jan, leg. urz., ks. wojsk., 2 kartki pocztowe, list.
Augustynowicz Mieczysław – sędzia, listy urzędowe, medalik.
Bugajski Zygmunt - Pawia 21 m. 3, list urzędowy, leg. urz., ks. wojsk., kartki pocztowe, list, dyplom.
Nierozpoznany – kpt.
Nierozpoznany – kpt.
Nierozpoznany – kpt.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – kpt.
Duleba Jan Władysław – kpt. - św. lekarskie, ks. wojsk., wizytówki, kartki pocztowe.
Mackiewicz Wacław – znak rozpoznawczy ,,Wilno 1906”, obrączka „Irena 11. VIII. 1931 r.”.
Skąpski Bolesław - 2 listy, kartka pocztowa, ks. wojsk.
Nierozpoznany – kpt.
Waszkiewicz Zdzisław Andrzej – ppor. - dow. os., wizytówki, fotografie.
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Borysławski Mikołaj – por. - list, pismo urz., św. szczep. w Kozielsku nr. 2454.
Markel Zygmunt - ks. wojsk., leg. urz., list.
Gabawski Jan – kpt. - św. szczep. w Kozielsku Nr. 1623, 2 medaliki.
Nierozpoznany – kpt.
Próchniewicz Antoni - rotmistrz, pozwolenie na broń, pozwolenie na polowanie, wizytówki, fotografie.
Nierozpoznany – ppor. - 75 p.p.
Dziewulski Zdzisław Zygmunt - por. leg. urz., wizytówki, fotografje, list, karta przydziału wojennego
Kłopotowski Stanisław – wojsk. - świad. szczep. w Kozielsku, list.
Dawidczyk Leon – wojsk. - 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany – ppor. lot.
Wiśniewski Marjan – kpt. - św. wyższej szkoły wojennej dla intendentów, leg. MSWojsk., ur. 15. V. 1902
w Bochni, fotografje.
Weisasa Czesław Antoni – por. - ks. wojsk., 2 fotografje.
Nierozpoznany – cywilny.
Bugajewski Tadeusz – wojsk. - 3 listy.
Kwiatowski Edward – kpt. - ks. wojsk., lista z nazwiskami, św. szczep. w Kozielsku Nr. 2058, krzyż
„Virtuti Militari”.
Wawer Stefan – ppor. lot. - św. szczep. w Kozielsku nr. 2961.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojsk.
Kowalski Wiktor – cywilny - list, kartki pocztowe.
Nierozpoznany - list / Kraków 28. XII. 39 podpis Wera z dziećmi /, szkaplerz, medalik.
Tarno /a/ wski ? – kpt. - list z nad: ,,Tarno /a/ wska Stanisława .....? 249.
Wawrzycki ? Józef – por. - św. szczep. w Kozielsku Nr. 3375, wizytówka: Rudolf Zeman, Wodzisław Śl.
Dworcowa 4.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kupść Ludwik Wiktor – por. - ks. wojsk., wizytówki, 2 listy, dow. os., kwity, fotografje, ur. 24. VII. 03.
Dabiński Florentyn – por. kaw. wizytówka, order ,,Na Polu Chwały”, odz. pułkowa, pamiętnik,
fotografje, różaniec.
Anaziewicz ? Jan – por. - ks. wojsk., medalik.
Moszczyński Edward – ppor. - listy, kartki pocztowe / Jadwiga Moszczyńska /, / urz. poczt. Gollub,
Kreiss Brześć/.
Dworakowski Jerzy – wojsk. - wizytówki własne i Haliny Dworakowskiej.
Szokało Antoni – kpt. - znak rozpoznawczy, ks. wojsk., zaświadczenie, świad. rentgen., wizytówka,
prawo jazdy.
Grossman Aleksander – kpt.- prawo jazdy, fotografje, św. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany- wojsk. - 1 list / Kochany Wujku /, medalik.
Wojnowski .....? – mjr. – list.
Brojew/ r /ski Mieczysław – wojsk. - karta pocztowa, listy, 2 medaliki.
Wielich Stanisław – kpt. - leg. Stow. Of. w stanie spoczynku, wizytówki, pismo z Izby Skarbowej –
Poznań.
Piasecki Józef Kazimierz – wojsk. - leg. urz. / aplikant sądowy – Lublin /, binokle.
Mróz Konstanty – kpt. - br. panc., wizytówki, ks. wojsk.
Głogowski Wacław – mjr. - inż., pieczątka W-wa, Hipoteczna 2 m. 24, św. szczepienia w Kozielsku Nr.
3334, kartka z nazwiskami.
Kordasiewicz Bronisław – por. - kartki pocztowe, 2 listy, fotografje.
Nierozpoznany – wojsk.
Wojcieszczak Kazimierz – ppor. - ur. 26. I. 1912, zam. Chełm Lubelski, Kolejowa 74, ks. PKO, dow. os.,
2 fotografje.
Nierozpoznany – wojsk.
Babiński Zbigniew - kpt. - św. szczep. w Kozielsku Nr. 1045, zaświadczenie, 2 rozkazy wyjazdu.
Grzywiński Jan – por. - W-wa, Chmielna 16 m. 11, ks. wojsk., 3 pisma z MSWojsk., leg. krzyża „Virtuti
Militari”, św. szczep. w Kozielsku.
Wożny Ignacy - mag. praw., listy /Cr. Wożny, Gostynin kreiss Konin Warthegau/,pismo urz., wizytówki,
medalik.

[...] spr. [parafa słaboczytelna WB?]
aa – poprawione czerwona kredką litera „z” na „s”.
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Brzozowski Teofil – wojskowy. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3186, syn Wojciecha, 2 listy z nadawcą:
Zofia Brzozowska, Grodno, Grędzicka Nr. 28, medalik
z łańcuszkiem.
Anufrjew Jerzy – wojskowy. - 1 karta pocztowa, 2 listy /nadawca 1 karty: Emil ? Kowel, Mościckiego
6 m. 4/, złoty krzyżyk, minjaturka słonia.
Fucik Wiktor – kpt. - inżynier, dowód osobisty., wizytówki, list, medalik z łańcuszkiem.
Nirenberg Abram – ppor. - 3 telegramy, 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Matejczyk Jan – ppor. - sędzia grodzki, wizytówki, legit. służbowa magistr. m. Chorzowa, dowód osobisty,
urodz. 21. VII. 1904 r. w Bytomiu, karta MOB, leg. Koła Prawn.
i Ekonomistów studentów Uniewesyt. Poznań, 2 listy.
Winsze Ryszard – ppor. - wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, kawałek pisma firmy Szpotański
w Warszawie.
Maj Stanisław – ppor. - książka oficerska, legit. urzędn. państwowego, książka oszczędn. PKO,
wizytówki.
Nierozpoznany – ppor.
Kamiński Jan – wojskowy - legit. urzędn. państw., świad. szczep. w Kozielsku, syn Ignacego,
notatnik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Sasin Stefan – wojskowy - wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, syn Feliksa, 3 listy, notatnik,
medalik, liścik adresowany do Heleny Sropińskiej, Lwów,
Zadwórzańska 10.
Nierozpoznany – kapitan - notes, odznaka wojskowa, świad. szczep. w Kozielsku.
Mucha Brunon Ludwik – ppor. - ks. ofic. wydana w Sarnach, kartka pocztowa z nadawcą Mucha
Ludwik, wieś Radko..... k / Włoszczowej.
Łempicki Juljan – por. - wizytówki, legitymacja urzędnika państw., pozwolenie na broń, książka ofic.,
2 listy, okulary, pismo wojskowe, zamieszkały Sieradz,
ul. Ogrodowa 2, monogram metal. Ł. J.
Kulczycki Zygmunt – wojskowy - mgr. praw., wizytówki, zaświadczenie Rady Adwokackiej
w Lublinie.
Będzyński Tadeusz – por. - prawo jazdy, legit. odznaki wojsk łączności, legit. Warsz. Tow. Wiośl.,
telegram, dowód osobisty, zamieszkały Inowrocław, 3 listy,
pismo p. Janiny Będzyńskiej z datą Warszawa 28. 8. 1939 r.,
złoty łańcuszek.
Luranc Franciszek – wojskowy. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 532, syn Jana, 2 karty pocztowe, kwit
potwierdzający wymeldowanie z Chorzowa.
Nierozpoznany – major - leg. osob. MSWojsk. nieczyt., kartka z różnemi nazwiskami, list z Gniezna
datowany 21. ?. 1939 r. ,,Drogi nasz Bolku”.
Doczyńwski Bolesław – wojskowy - legit. urzędnika. państw. wystawiona w Puławach, różne kartki
z adresami i zapiskami, medalik.
Nierozpoznany – porucznik.
Brejdygandt Karol – porucznik - odcinek wymeldowania z woj. lwowskiego, odcinek zameldowania
m. Poznania, list, świad. szczep. w Kozielsku, 3 medaliki,
różaniec, mała odznaka wojsk.

spr. [...] [parafa słaboczytelna, WB?
]
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Mossakowski Alfred, Tadeusz – wojskowy. - dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3887,
prawo jazdy, zam. Warszawa, al. Niepodległości Nr. 159, list.
Gaworski Stanisław – wojskowy. - nauczyciel szk. powsz. w Mogielnicy, zaświadczenie kolejki
dojazdowej grójeckiej, 2 listy, legitymacja urzędnika.
państwowego, karta pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku,
fotografje wyblakłe z różnymi napisami.
Mączyński ? – ppor. - kartka z ks. wojsk. MSWojsk., modlitewnik, różaniec, foto wyblakłe, odznaka
harc.
Mazur ? – wojskowy. - syn Jana, znak rozpoznawczy, 2 listy, medalik.
Linowski Włodzimierz – ppor. - legitymacja. urzędnika państw. wystawiona w Krakowie, fotografje,
karta poczt.
Nierozpoznany – wojskowy - znaleziono 1/2 znaku rozpoznawczego z nazwiskiem ,,Pryb
Aleksander”.
Stojanowski Kazimierz – por. - pisma – zaświadczenie Banku Gosp. Kraj., urzędnik tegoż banku, list,
legitymacja. T-wa. Opieki nad Zwierzętami, zam. W-wa,
ul Krucza 3 / 5.
Miernik Józef – por. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1067, syn Antoniego, kartki z nazwiskami
i adresami, różaniec.
Blacha Wilhelm – ppor. - ks. stanu służby ofic.
Nierozpoznany – major. - świad. szczep. w Kozielsku, telegram.
Wyrobek Kazimierz – ppor. - 24 p. art. lekkiej w Jarosławiu, 2 pisma dowództwa tegoż pułku,
ur. 13. 2. 1910 r. w Krakowie, karta pocztowa, zaświadczenie
Państw. Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Strzelecki Tadeusz – kpt. - legit. wojsk. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku, syn Florjana
Łopatto Edward – kpt. - kartki legitymacji wojskowej, zamieszk. Warszawa ul. Podhalańska 13,
pismo Urzędu Skarbowego w Warszawie, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2982, list.
Andrzejewski Bogdan – ppor. - 3 karty pocztowe, kalendarz kieszonkowy, zniszczone fotografje.
Grabowski Kazimierz – kpt. - legit. osobista MSWojsk., 2 karty poczt., wizytówka z Czuchlów –
Gertruda Grabowska.
Drecki Edmund – por. - ks. oszcz. PKO, urodz. 24. 7. 1897 r., zamieszkały. Kościerzyna – nadleśn.
państwowe. karta mob., legit. Dyr. Lasów Państw., dow.
osobisty, wizytówka, legit. urzędnika państw., 2 karty
pocztowe i list.
Nowicki Franciszek – ppor. - inż., legit. urzędn. państw., wystaw. Toruń, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 850, karykatura rys. ołówkiem w Kozielsku; 2 medaliki
i krzyżyk na łańcuszku.
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Nierozpoznany ppor.
Górski Franciszek, wojsk. - dowód osob., ur. 6. 6. 1909 r., 5 listów, karta pocztowa z nadawcą: Wanda
Górska, Wiesenwalde, Post Dietersfelde.
Reiterowski Hieronim Henryk, por., lekarz, świad. rejestracyjne. Urz. Wojew. Łódź, karta mob.,
metryka urodz. Heleny Marii Reaiater....., świad. zgonu
Pauliny Reit....., lusterko.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy - kartka z napisem: Wanda Wirszyłowa, Warszawa, Saska Kępa,
ul. Walecznych 25 m. 9.
Nodzyński Marian Zbigniew, kpt. Centrum Broni Panc., wizytówki, zam. Modlin, różne fotografie
z napisami, kalendarzyk kieszonk.
Nierozpoznany ppor. - naramiennik z cyfrą 58.
Nierozpoznany wojskowy.
Dembicki Józef por. , ks. ofic. z dobrą fotografią, 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy. – znak rozpoznawczy na razie nieczytelny.
Skolimowski Mieczysław, ppor. - ks. ofic., ur. 19. 7. 1906 w Siedlcach, wizytówki, kalendarzyk
kieszonk.
Wenelczyk Antoni, kpt. - karta przydziału wojennego, kartki leg. MSWojsk., łańcuszek.
Zaremba Władysław, wojsk. - świad. szczep. w Kozielsku nr. 216, przepis lekarski Państw. Pomocy
Lekarskiej dla funkcj. państw., syn Władysława, różne
zniszczone fotogr.
Rutkowski Stanisław, Grzegorz – kpt. art. - zam. Instytut Przeciwgazowy / w Warszawie ? /, wizytówki,
2 karty pocztowe.
Nierozpoznany wojskowy - fotogr. zniszczone z napisami / jedna fot. kobiety z napisem: „Niech
Bóg ma cię w swej opiece”/ 2 różne wizytówki: a/Stefan
Popowicz, sędzia śledczy, Warszawa, Pl. Henkla 4/2, tel. 12
65 32, b/ Józef Spalony.
Konieczny Wojciech, por. art. - wizytówki, ks. wojsk. niemiecka, świad. szczep. w Kozielsku nr.
748, leg. osob. MSWojsk. z dobrą fotogr., prawo jazdy,
kartki mapek z zapiskami, list, 2 karty pocztowe, różaniec,
prawdopodobnie kolczyk z czerwonym kamieniem.
Bryłka Tadeusz, por. - świad. szczep. w Kozielsku nr. 1043, kartka z opisem personalnym
własnym, legit. osob. MSWojsk. nieczytelna, ur. 8. 9. 1911
w Wieruszowie, woj. Łódź, deszczułka z nazwiskiem
w/ wymienionego, plakiecik Matki Boskiej – pamiątka
z Częstochowy.
Finger Erwin ofic. maryn. inż. kier. wydz. techn. Vacuum Oil w Warszawie, wizytówki, fotogr.
zniszczone, leg. Warsz. Tow. Wiośl., leg. Pol. Stow. Inż.
i Techn. woj. Śląskiego, zam. W-wa, Nowogrodzka 41,
prawo jazdy.

spr. EU.
aa – „i” - wstawione czerwoną kredką
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Nierozpoznany – ppor.
Karnkowski Stanisław – ppor.

- ks. ofic., kalendarzyk kieszonkowy, karta pocz. z nadawcą:
Karnkowska, Warszawa, Chałubińskiego 10/12, odznaka
wojsk., medalik z łańcuszkiem.
Wiśniowski Marian – wojskowy. - 2 karty pocz., telegram, list, świad. szczep. w Kozielsku, syn
Franciszka.
Wilecki Alfred, Zbigniew – kpt. - ks. ofic., legitymacja. Syndykatu Dziennikarzy w Warszawie.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – porucznik. - (naramiennik z cyfrą 25).
Tłok Zbigniew – wojskowy - asesor sądowy w Poznaniu, wizytówki, legitymacja urz. państw., bilet
miesięczny na Poznańskie Linie Autobusowe, medalik.
Buczkowski Wacław – porucznik - mgr., wizytówki, zam. Poznań, ul. Szwajcarska 29 / 8, różaniec,
medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Wanke ? – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 812 (czytelne tylko nazwisk), 2 arkusze w
języku ros., notesik, telegram.
Kaczmarek Roman – wojskowy - legitymacja. urzędn. państw. /nieczytelna/ świad. szczep. mocno
uszkodzone, 2 karty pocz., list, dowód osob. nieczytelny,
rysunek ołówkiem z Kozielska.
Garlicki Władysław – wojskowy - dwa świad szczep. Nr. 1117 i 2487, syn Juliusza, literka metal. W.
Brykowicz Stefan – kpt. - 2 karty pocz. z nadawcą: H. Brykowicz, Kalisz, ul. Kopernika 17, list.
Małecki Antoni – kpt. - wizytówka własna, wizytówki Matylka Małecka, 3 foto, 1 list – przepis
używania ziół, medalik, cygarniczka, wieczne pióro.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – major - różne kartki z zapiskami b. trudno czytelne.
Kirste vel Kirschte Kazimierz Józef – ppor. - ks. ofic., świadectwo. szczep. w Kozielsku Nr. 2670,
4 karty pocz. z nadawcą: Joanna Kirste, Żyrardów, fotografie
zniszczone.
Wilamowicz Ryszard – wojskowy - legit urz. państwowego. z Wilna, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 3217, 1 karta pocz. z Wilna.
Kocnner Edward Antoni – ppor. - pismo Starostwa Grodzkiego Katowice, leg. urzędnika państw.,
ks. oficerska.
Morawski Józef – wojskowy - list, 2 karty pocz., modlitewnik, krzyżyk.
Brzeziński Zygmunt, Leopold – ppor. - metryka parafji ewangiel. w Wilnie, prawo jazdy, list, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 2082.
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Świrszczewski Marian – kpt..- karta przydziału wojennego.
Nierozpoznany – wojskowy.
Matla Władysław – wojskowy
- prawo jazdy.
Borowiec Lucjan – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1012, syn Józefa, legit. człon. Zw. Nauczyciel.
Polsk.
Mikołajczyk Stanisław – ppor.
- świad. szczep. w Kozielsku, syn Władysława, zaświad.
Komen. Garniz. Szack z datą 14. IX. 1939 r., medalik
z łańcuszkiem.
Kucharski Józef – kpt. - znak rozpoznawczy, ur. 4. VII. 1894 r.
Biesiadowski Konstanty – kpt. - list, świad. szczep. w Kozielsku, 2 kartki z zapiskami w jęz. rosyjskim,
binokle.
Nierozpoznany – wojskowy.
Baranowski Tadeusz – por. - 2 ks. oszcz. PKO, ur. 9. II. 1895 r. w Kołomyji, zam. w W-wie, Kozielska
4 m. 21, / jedna ks. PKO. nieczytelna /, ks. KKO. m. W-wy,
modlitewnik, różaniec.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – por. - legit. MSWojsk., nieczytelna, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1685 /nieczytelna/
telegram po rosyjsku, monogram ,,S.B.”
Wojtowicz Szymon – ppor. - 3 listy z nadawc.: Zofia Wojtowicz, W-wa, Kaliska 1 m. 23, medalik
z napisem ,, Aleje Szucha 1925 r”
Bicz Aleksander – wojsk. - pozwolenie na broń, listy i karty pocz.
Wenge Marian – ofic. - znak rozpoznawczy, ur. 26. III. 1917 r, listy, karty poczt., medalik
z łańcusz.
Armała / Armata / Władysław Stefan – świad. szczep. w Kozielsku nr. 250, syn Józefa, karta zwolnienia
jako st. sierżanta.
Nierozpoznany – wojsk. - notes, fotografie, rysunek – projekt ubikacji do sali w Sanikowicach, podpis
nieczyt. dalej Poznań, Krzyżowa 3.
Binder Stanisław – ppor. - legit. urzędn. państw., wizytówka, medalik.
Madejski Stanisław – cywilny - świad. szczep w Kozielsku, syn Franciszka.
Rymaszewski Antoni – wojsk. - wiceprokurator, wizytówka, ur. 14. XI. 1902 r., pismo 79 p.p., pismo
Uniwersytetu Wileńskiego, 1 karta pocztowa.
Baszkowski Edmund – wojsk. - ur. 25. VII. 1903 r., karta zgłoszenia do pracy dobrowolnej, 2 listy,
ks. wojsk.
Zajączkowski Władysław – wojsk. - 3 poczt., list, wizytówka.
Orłowski Kazimierz Władysław Marian – wojsk. - ur. 7. VIII. 1904 r., ks. wojsk., 2 pisma Minister.
Sprawiedl. w W-wie, karta zwolnienia ze służby czynnej w
armji, świad. dojrzałości.
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Odpis

Nierozpoznany – wojskowy.
Doroszewski Edward – wojskowy - 1 list, 1 karta pocztowa z Włocławka z datą 24. 2. 1940 r.,
różaniec.
Walczak Paweł – ppor. - legit. urzędnika państw., nauczyciel szkoły w Stawie, świadectwo szczepienia
w Kozielsku, różne fotografje.
Nierozpoznany – kapitan. - 1 list, 1 krzyż.
Meczyński Stanisław – wojskowy - 4 listy z nadawcą: Zofia Meczyńska, Hajnówka.
Nierozpoznany – wojskowy – 1 list.
Hewałło ? – wojskowy – świadectwo szczepienia w Kozielsku, kwit w języku rosyjskim.
Nierozpoznany – kapitan – kalendarzyk.
Gidaszewski Stanisław – ppor. – wizytówki.
Wasiluk Michał – ppor. - zam. Białystok, ul. Kaszubska 3, 3 pokwitowania skarbowe, karty
pocztowe.
Błażejewski Roman – wojskowy. - pozwolenie na broń, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku,
fotografje zniszczone, figurka świętego.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Dębowski Jan Stefan – por. - lekarz weterynarji, ks. ofic., świadectwo szczepienia w Kozielsku,
medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – ppor.
Łuński Czesław – wojskowy – prezes sądu okr. w Płocku, wizytówki, lista płatnicza Sądu Okr.
w Płocku, 2 zaświadczenia.
Korzybski–Habdank Stanisław –por.
- wizytówka własna z adr. Warszawa, Smolna 19, legit.
odznaki 1 p. szwol., leg. Zw. Zrzesz. Asses. i Aplik.
Sądowych, ks. ofic. nieczytelna, legit. PCK i 2 inne, karta
przydziału wojennego, karty poczt., świadectwo szczepienia
w Kozielsku, medalik.

Spr. /.../ [parafa nieczytelna]

doKumenTY

213

- 18 c 02081.
02082.
02083.
02084.
02085.
02086.
02087.
02088.
02089.
02090.
02091.
02092.
02093.
02094.
02095.
02096.
02097.
02098.
02099.
02100.
02101.
02102.
02103.
02104.
02105.
02106.
02107.
02108.
02109.
02110.
02111.

Odpis

Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy - list, świad. szczep. w Kozielsku.
Cyankiewicz Stanisław – wojsk. - świad. szczep. w Kozielsku, karta z adresami, kartki z notatnika,
pismo z Izby Skarbowej we Lwowie.
Grojelewski Czesław – wojsk. - list, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2134.
Nierozpoznany – wojskowy.
Krupa Franciszek – ppor. - instruktor rolny, ur. 13. X. 1902. Osada Kamionka, zam. Tarnopol,
ul. Stanisława 14, 8 książek oszczędn. PKO, karta przydziału
wojennego, ks. ofic.
Nierozpoznany – wojskowy.
Sławiński Michał – kpt. - dowód osob., ur. 6/19. IV. 1890 r., karty pocztowe, świad. szczep.
w Kozielsku, fotografia.
Miecznik Leonard – wojsk. - znak rozpozn., fotografia, krzyżyk.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, fotografie.
Kiełbiński Adam – płk. - świad. szczep. w Kozielsku, list, karty pocztowe, baretka.
Nierozpoznany – cywilny - 2 kwity pocztowe.
Nierozpoznany – cywilny.
Kasprzak Józef – ppor. - legit. urzędn. państw., baretka.
Peisker Ryszard – por. - list, 2 karty poczt., wizytówki, lista z nazwiskami, rysunek.
Augustowski Karol – ppor. - ur. 1903 r., znak rozpozn., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 261, list,
notatki.
Kuźmiar Zygmunt – ppor. - legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 466, fotografie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Mellerowicz Tadeusz Michał - naczelnik Wydz. Urzędu Wojewódz. Wołyńskiego Wydział
Przemysłowy, karta zwolnienia, listy, legit. rosyjska.
Wróblewski Marian – ppor. - świad. szczep. w Kozielsku, 2 fotogr.
Wieczorek Marian – cyw. - świad. szczep. w Kozielsku Nr. 787, rysunek w ołówku, monogram ,,MW”,
łańcuszek.
Malukiewicz Stanisław – ur. 1907 w Rydze, zamieszk. Siedlce, 3 Maja N. 3a, znak rozpoznawczy, ks.
oszczędn. PKO, pismo do Komendanta Szpit. Wojennego 504.
Góralczyk Jan – mjr. - ks. wojsk. oficerska., medalik z łańc.
Kosmalski Zdzisław – por. - znak rozpoznawczy, zamieszk. Mołodeczno, 86 p.p., ks. ofic.,
2 świadectwa szkolne, odznaka wojskowa.
Długosz Mieczysław – ppor. - zezwolenie na mieszkanie w strefie nadgranicznej, ks. ofic., listy, karta
pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3418.
Krajewski Jan – por. - świad. szczep. w Kozielsku, legit. Klubu Wiośl. ,,Wisła”.
Konaszewski Czesław – cyw. - świad. ślubu, 2 metryki żony, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 3734.
Nierozpoznany – wojskowy.
Skwierczyński Witold - pismo od Wojewody Poleskiego, legit. urzędn. państw., świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 3674, karty pocztowe.
Bułaj / Butaj / Aleksander – ppor. - ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2711.
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Maszka Eugenjusz – wojsk. - 3 listy, 2 karty poczt., rysunek w ołówku.
Anton Bolesław - zaświadcz. Komendy m. Łódź z 13.IX.39. legit. osobista MSWojsk.
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Dąbrowski Mieczysław – por.

- inż. leśnik, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3115, wizytówki,
dowód osob., karta łowiecka, legit. urzędn. państw.,
pamiętnik.
Grębocki Lucjan – wojskowy. - świad. szczep. w Kozielsku, list z nad.: Grębocka Zofia, Nowogródek,
ul. Kościelna Nr. 66.
Dzierzgowski Michał – ppor. - ur. 19. IX. 1902, Poznań, dyplom mgr. fil., wizytówki, list, fotografie.
Burdziński Jerzy, Jan – ppor. - ur. 11. VI. 1910 r., ks. ofic., notes.
Lewicki Adam – kpt. - lekarz, wizytówki, karty pocztowe, list, fotografie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jasiu/n/kowicz Władysław - karty pocztowe, listy, zaświadczenie Prezesa Sądu Okręg. Łuck, vice
Prezes tegoż Sądu.
Kilarski Edward - ks. oszcz. PKO, listy, prawo jazdy, 2 notesy.
Brzozowski Antoni – mjr. - inż., zam. Warszawa, Czerwonego Krzyża 9, zaświadcz. Instytutu
Przeciwgazowego, karty poczt., przepustka MSWojsk.,
leg. osob. MSWojsk., ks. oszcz. PKO, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 2113, lista z nazwiskami.
Nierozpoznany wojskowy – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy.
Baranowski Józef – wojsk. - list z Nieświeża.
Grabowski Henryk – wojsk. - zam. Łódź, Składowa Nr. 41, ks. ofic., dowód osobisty, wizytówki,
karty poczt.
Klimczyk Antoni – ppor. - znak rozpozn., ur. 1907, zaświadcz. kolej., różaniec.
Nierozpoznany – kpt. - 2 wizytówki różne: 1/ Kazimierz Batorski inż. mech., 2/ Andrzejewski
Bogdan, mgr fil., świad. szczep w Kozielsku Nr. 1502.
Kowalski Aleksander Marek - świad. ślubu, świad. szczep. w Kozielsku.
Kossecki Józef – kpt. - ks. ofic., rozkaz wyjazdu, świad. szczep. w Kozielsku.
Liskiewicz Leon – por. - 35 p.p., 2 wizytówki: Alina Liskiewiczowa, zaśw. z przychodni
rentgenologicznej, świad. szczep. w Kozielsku.
Majewski Czesław - podkomisarz straży gran. – świad. szczep. w Kozielsku, odznaka I kursu oficerów
Straży Gran.
Wilecki Ludomir – kpata. art. - karta przydziału wojennego, świad. szczep. w Kozielsku, wizytówki,
odznaka Kombatantów.
Witkowski ? - por. - ks. oficerska, pismo wojsk.
Biegański Tadeusz – wojsk. - legit. urzędn. PKO, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 701, list.
Bleszyński Andrzej – ppor. - ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3689, karty pocztowe.
Hirschtertt Izrael – wojsk. - aptekarz, pismo do Wojewody Krakowskiego, karty pocztowe,
fotografie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gałecki – Junosza Stanisław - mgr. praw., paszport zagran., wizytówki, zaświadczenie z Konsulatu
Polskiego w Berlinie, zaświadcz. z MSZ, umowa o pracę,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2170.
Czernik Maksymiljan – mjr - ur. 1890 r. w Zawichoście, ks. PKO.

aa – „r” poprawione czerwoną kredką na „t”
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Smoleński Tadeusz, kpt. - legit. Wileńskiego Tow. Szachowego, karta uposażenia, odcinek poczt.,
medalik.
Nierozpoznany ppor. - listy, świad. szczep. w Kozielsku, votum /serce/, notes, figurka świętego.
Iżyński Aleksander, ppor. - legit. osob. MSWojsk., karta pocztowa.
Nierozpoznany ppor.
Chrościelewski Stanisław, kpt.
- karty poczt., kwity, wizytówka, notes.
Sułkowski ? - ppor. - list, znak, rozpozn., legit. osob. MSWojsk. z fotografią, kartka z adresami.
Nierozpoznany, por. - rachunek dla KOP. w Ostrogu, wiązanka duża róż 10 zł, 30. VIII. 1939 r.
Nierozpoznany ppor. - legit. urzędn. państw. /nieczytelna/
Brzezicki Mikołaj, wojsk. list z nadawcą: Franciszka Brzezicka, Młynów kreis Dubno, notes.
Nierozpoznany kpt. - telegram, kartka z legit. osob. MSWojsk., zaświadczenie z Kozielska.
Gantkowski Adam, wojsk. - syn Stefana, 2 karty poczt., list, świad. szczep. w Kozielsku nr. 2111.
Leśnik Tadeusz, mjr. - list, karty poczt., świad. szczep. w Kozielsku nr. 735, medalik.
Zusman Zygmunt, cyw. - dowód osob., karta poczt., wizytówki, papierośnica, kwit z więzienia
NKWD we Lwowie.
Swiderski Czesław, por. - legit. osob. MSWojsk., 2 listy.
Kopyliński Franciszek - zezwolenie na noszenie munduru wojskowego, legit. instruktorska W.F. lub
P.W., świad. szczep. w Kozielsku nr. 1999, karty pocztowe,
znak rozpozn.
Wojtuszkiewicz Jacenty Bohdan - legit. urzędn. PKP., karty pocztowe, karta wstępu na tereny
kolejowe.
Kalpas Ryszard, por. - legit. osob. MSWojsk.
Nieć Władysław, ppor. - ks. oficerska, świad. szczep. w Kozielsku nr. 4104, notes, list.
Burza Wojciech, wojsk. - leg. osob. MSWojsk., 2 karty poczt., list.
Szyszkowski Tadeusz, por. kwit z odbioru rzeczy rosyjski, świad. szczep. w Kozielsku nr. 576,
3 fotografie, medalik.
Chmieliński Witold wojsk. leg. PCK z 1939 r. wystawiona na st. sierż. Chmieliński Witold, świad.
szczep. w Kozielsku, kalend. kieszonkowy, medalik.
Nierozpoznany kpt.
Wilkoń ? mjr. - kwit rosyjski z odbioru rzeczy.
Nierozpoznany wojskowy.
Szuszkiewicz Rafał, kpt - adres z paczki.
Komorowski Tadeusz, kpt. - legit. Polskiego Związku. Łowieckiego, legit. LM i K., legit. odznaki
strzeleckiej, karta pocztowa.
Nierozpoznany kpt. - 2 wtórniki listu przewoz. PKP, 2 odcinki pocz.
Matraszek Mieczysław ppor - legit. osob. MSWojsk., 2 listy.
Nierozpoznany wojskowy - karty poczt., listy, notes.
Kowalewski Witold mjr. - karty pocztowe.
Nierozpoznany wojskowy.
Domaradzki Tadeusz, wojsk. - list, legit. osob. MSWojsk., na nazwisko: Helena Domaradzka.
Nierozpoznany wojskowy.
Mijakowski Hugo, ppłk. - legit. osob. MSWojsk., listy, wizytówki, krzyż Virtuti Militari
Balko Antoni, mjr. - legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 1192, karta poczt.,
zaświadcz. z Państw. Wytw. Papierów Wart.
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojsk. - świad. szczepienia w Kozielsku nr. 4124, monogram ,,WL”, notes.
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Stahr Władysław, kpt. - legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 1178, list.
Nierozpoznany kpt. - kartka z adresem: Józef Rabosz, Wilno, ul. Pożarowa 18 m. 6.
Kowalski Mieczysław, nauczyciel, legit. urzędn. państw., ks. oszczędn. PKO, gazeta rosyjska w jęz.
polskim z dn. 6. III. 1940.
Kowalski Zygmunt, kpt. - 3 karty pocztowe, list.
Marchewski Wawrzyniec, por. intend. - wizytówki, pozwolenie na broń, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 1177, kwity, fotografie.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Garstka Kazimierz, mjr. - legit. krzyża Virtuti Militari, świad. szczep. w Kozielsku nr. 893, wizytówki:
Zofia Garstkowa.
Doboszyński Jarosław, por. - ur. 1899 r., znak rozpoznawczy, odznaka wojsk., medalik.
Nierozpoznany
- pokwitowanie z nazwiskiem Garbniak.
Kayzer Jan, ppor. - inspektor powiatowy Zakładu Ubezp. Wzajemnych, Gniezno, Warszawska 3 m. 3,
wizytówki, kartki z ks. oficerskiej, 2 fotografie.
Wolyncewicz Jerzy, cyw. - 2 karty poczt., 2 świad. szczep. w Kozielsku.
Łagody Stanisław, ppor. - ks. ofic., legit. urzędn. państwowego.
Nierozpoznany cywilny.
Nierozpoznany cywilny - monogram z chusteczki ,,MJ”.
Mohl Andrzej - świad. szczep. w Kozielsku nr. 2279, 3 medaliki, karta poczt. z nadawcą: Maria Mohl,
Milanówek k/Grodziska, ul. Mickiewicza Nr. 11.
Normark Stefan, wojsk. - listy, karty poczt., telegram z Warszawy z dn. 8. III. 1940.
Kirszanek Władysław, kpt. - legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 3043, list,
rysunek.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy - portmonetka z monogramem ,,SS”.
Dyńko Adam Tadeusz – cyw. - legit Krzyża Niepodległości, świad. szczep. w Kozielsku.
Rybarkiewicz Witold - mgr. praw., Insp. Powiat. Powsz. Zakł. Ubezp. Wzaj., legit. PZUW, wizytówki,
świad. szczep. w Kozielsku nr. 456.
Nierozpoznany – kpt.
Olszewski Kazimierz – mjr. - legit. osob. M.S.Wojsk., świad. szczep. w Kozielsku.
Adamczyk Stefan, por. broni. panc. - ur. 1897r., znak rozpozn., 2 odznaczenia wojsk., pierścionek
z brylantem, listy, 2 karty poczt., w tym jedna z nadawcą:
Genowefa Adamczyk, Warszawa, Czerniakowska 174 m. 9.
Gielarowski Stanisław, wojsk.
syn Adama, karty pocztowe, listy.
Grabau Wacław, ppor. - 2 karty pocztowe, 2 fotografie, zaświadcz.
Drobiński Stanisław – list.
Wesołowski Bolesław, por. - 3 karty poczt., list, papierośnica srebrna.
Stankiewicz Michał, mgr. praw, dyplom USB. w Wilnie, legit. urzędn. PKP.
Nierozpoznany wojskowy.
Baranowski Jarosław, ppor. - świad. szczep. w Kozielsku nr. 3222, list.
Beżucha Zygmunt - dowód osob., ks. ofic., fotografie, figurka małej sowy, wieczne pióro.

Katyń, 14.V.1943.
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Kozłowski Antoni - świad. szczep. w Kozielsku, karta poczt., medalik.
Kruz / C / Antoni, ppor. - ks. ofic., leg. urzędn. państw.,ryngraf z Matką Boską z napisem : „Mirkowi
Matka chrzestna 18.IV.1938.
Karczewski Władysław, ppor.
- ks. ofic., legit. urzędn. państw., świad. szczep.
w Kozielsku.
Bieńkuński Mieczysław, ppor.
- ks. ofic., karta poczt., której nadawcą jest: Michał
Bieńkuński, Wilno.
Nierozpoznany kpt. - 2 kwity na nazwisko Bułhard, rachunek z dn. 1. 9. 1929 r. sklep farb
J. Wierzchnicka, Wilno, ul. Świętojańska 1.
Bejnarowicz Czesław – ppor. - ur. 12. VII. 1909 r. w Wilnie, dowód osob., legit. urzędn. prac. Ubezp.
Społ. w Wilnie, karta poczt., list.
Nierozpoznany wojskowy - medal cywilny francuski, kalendarzykyk z notatką: tel. Henia
Frankowskiego 65 – 68, kartka z nazwiskami, m. in. Hakiel
Michał, Lublin ? 3 / 5, medalik.
Nierozpoznany kapitan.
Walczak Stefan, wojsk. - Karta poczt. z nadawcą: Walczak Wincenty…., figurka św. w blaszanym
etui.
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany wojskowy.
Trochimczyk Tomasz, por. - ur. 2a7a. XII. 1908 r. Ostrzew, zam. Bydgoszcz, ul. Gdańska 51/5,
ks. oszcz. PKO., notatnik i list.
Mięsowaiacz Tadeusz, cyw. - Inspektor biura personalnego Min. Skarbu, wizytówki, bilet kolejowy
międzynarod. w jęz. franc. ,,Permis annuel”, fotografie,
rysunki – karykatury w ołówku z Kozielska, telegram,
kalend. kieszonk.
Smoliński Eugeniusz, kpt. - leg. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 1180, syn Feliksa, list,
pokwitowanie w jęz. rosyjskim.
Leszczyński Zygmunt, por. 9 p. S.K. im. gen. K. Pułaskiego, wizytówki, pozwolenie na broń,
pismo – pełnomocnictwo Józefy Leszczyńskiej w sprawie
alimentów, kalend. kieszon.
Wichliński Walenty, wojsk. - syn Walentego, świad. szczep. w Kozielsku nr. 2834, różne fotografie,
na jednej z nich napis: ,,Kochanemu Włodeczkowi na
pamiątkę – Lusia, Bydgoszcz, 22. 8. 1939.”
Kawka Józef, oficer, nauczyciel – ur. 8. II. 1890 r., zam. Halinów, p. Mikołajów, ks. PKO, karta
pocztowa, fotografie, pokwitowanie ros. na depozyt
w Kozielsku, monogram metalowy, 2 medaliki.

aa – cyfra „1” poprawiona czerwoną kredką na „7”
bb – litera „o” poprawiona czerwoną kredka na „i”
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Nierozpoznany kpt.
Niewiadomski Czesław,

Odpis

– kwit sowiecki nr. 933 na odebrane rzeczy.
wojsk. – list, karta poczt., świad. szczep. z Kozielska nr. 797,
wizytówka na deszczułce, różaniec, medalik z łańc., drewniane
pudełk pudełko na tytoń własnej roboty z mogramem
własnym i wyrytym napisem „Kozielsk 1/2.1940”
Żak Jan, kpt.
- świad. szczep. w Kozielsku nr. 950, syn Jana, sowieckie
pokwitowanie na odebrane rzeczy, wyblakłe fotografie
z napisem, monogram metalowy „Z.J.”, 2 kwity PKO.
Strenkowski Jerzy, kpt.
leg. osob. MSWojsk. Warszawa żony Jerzego Marii
Strenkowskiej, pokwitowanie, w jęz. ros. na odebr. rzeczy,
obrazek M. Boskiej Częst. na jd jedwabiu.
Kamińskui Józef, ppor. ur. 1907 r.,
pozwol. na broń, świad. lek. Sanatorium Zw. Naucz.
Polskiego w Zakopanem, list.
Markiewicz Czesław, wojsk. – 2 karty poczt., ryngraf z napisem: „Pamiątka promocji na
podporuczników Ostrów Maz. 15.X.1930 r.”
Kowalkowski Bronisław kpt. –
int. leg. osob. MSWojsk., dowód osobisty, leg. Krzyża
Virtuti Militari, prawo jazdy, zam. w Baranowiczach,
dowód tożsam. pojazdu mech., świad. szczep. w Kozielsku
nr. 3458, karty poczt. pokwitowanie sow. na odebrane
rzeczy, medalik.
Książek Józef, por. leg. osob. MSWojsk., pozwol. na broń, świad. szczep.
w Kozielsku nr. 1858, 2 karty poczt.
Kusz Adolf, wojsk. –
świad. szczep. w Kozielsku nr. 2495, prawo jazdy wojew.
kieleckiego, pokwitow. sow. na odebrane rzeczy, krzyżyk
i medalik z łańc.
Stawin Jerzy, wojsk. –
karta z nadawcą: Zofia Stawinowa, Warszawa, Krak.
Przedmieście 6/23, świad. szczep. w Kozielsku, modlitewnik.
Woźniak Marian, por. –
leg. urz. państw., dyrektor państw. liceum pedagog.
w Trokach, ks, ofic., pokwitowanie sow. na odebrane rzeczy,
wizytówka, krzyżyk, medalik, monogram metalowy.
Wichtowski Tadeusz, ppor. –
ks. ofic.
Nierozpoznany wojskowy –
2 świad. szczep. na różne nazwiska: 1/ Doroszczak Józef,
2/ Kaszuba Jerzy, syn Zygmunta nr 2834, sowieckie
pokwitowanie na odbiór rzeczy, listy bez kopert, na jednym
podpis: Twoja Kazia.
Nierozpoznany wojskowy
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Gużewski Ryszard, wojsk. –
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karta poczt. z nadawcą: Zofia Gużewska, Warszawa,
rysunek w ołówku bolszewika
Jóźwikiewicz Eugeniusz, kpt. mar. – zam. Pińsk, ul. 84 p. Strz. Poleskich nr.74, pismo własne
z dn. 10.9.1939 r. z prośbą do wszystkich, którzy go znajdą
o powiadomienie jego rodziny, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 1778, pokwitowanie sowieckie na odebrane rzeczy,
kalendarz kieszonkowy.
Nierozpoznany wojskowy
Gąsiecki Józef, kpt.
- 2 listy, legitym. MSWOjsk.nieczytelna.
Lewartowski Jerzy, kpt.
- wizytówki własne i „Loda Lewartowska”, zam. Warszawa
ul. Ludna 9a/11, dowód osob. leg. odznaki srebrnej artlerii,
2 pisma wojsk., 2 karty pocztowe, rysunki ołówkiem
z Kozielska, 2 notatniki, różaniec, obrazki święte.
Kwieciński Jan, ppor.
- 9.VI.1907 r., karta mob., legit. urzędn. państ. ks. ofic.,
notesik, świadectwo ślubu z Heleną w jęz. łacińskim,
3 fotogr.
Wyszkowski vel Wierzchowski Wiktor, ppor. – karta przydziału wojennego Częstochowa
z dn. 24.VIII.1939 r., legit. ZOR., list z nadawcą: Zofia
Wyszkowska, Łódź, ul. Orlicz Dreszera, znak rozpozn.
nieczytelny.
Dobak Stanisław, mjr. lek.
dowód osob., legit. czł. Zw. Lekarzy w Bydgoszczy,
karta wstępu do KKO. m. Bydgoszczy, zam. Bydgoszcz,
ul. Gdańska, list, modlitewnik.
Ganusewicz Marian, wojsk.
list z nadawcą: Izabella Ganusewicz, Szczuczyn Nowogr.
ul. Narbutta
Mykietyn Jan, kpt.
listy i kartka z własnym nazwiskiem
Darzecki Ryszard, wojsk.
syn Bolesława, św. szczepień w Kozielsku nr. 719, list,
medalik z łańc.
Nierozpoznany wojskowy
Adamski Józef, ppor.
ur. 1.IX.1897 r. w Bajkach Starych, zam. MichałowoNiezbudka, nauczyciel, ks. oszcz. PKO., legit. na odznakę
42 pp., wizytówki, karty poczt., świad. szczep. w Kozielsku,
2 medaliki.
Nierozpoznany wojskowy
kalendarz kiesz., medalik
Nierozpoznany kpt.
Nierozpoznany kpt.
Dybiec Bogusław, por.
legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 3900.
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02275.
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Kapciuk Witold Florian, kpt. –
legit. osob. MSWojsk.
Lubinkowski Bronisław Józef, kpt. mar. – wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku nr 897, kartki
z leg. osob. MSWojsk., oznaka marynarki, kartka „modlitwa
jeńców”
Nierozpoznany ppor.
Wiącek Wojciech Zbigniew, mjr –
legit. osob. MSWojsk., legit. CWPiech., legit., na odznakę
12 pp. ks. oszczędn. PKO
Jeleński Franciszek, wojsk.
2 karty pocztowe z nadawcą: Leonarda Jeleńska, Warszawa,
Rakowiecka 45/36, list z 15.I.1940 r.
Górak-Osirowicz Ksawery, ppor.
kartki z ks. ofic., kartka poczt. medalik z łańc.
Kubala Franciszek Andrzej, kpt. 3 pisma wojsk MSWojsk., w sprawie orzeczeń emerytalnych, list,
zam. Biała Krakowska
Nierozpoznany wojskowy
leg. osob. MSWojsk., notesik, kwit na odebrane rzeczy przez
sow.
Nierozpoznany kapitan
Bien Stanisław, oficer
ur. 22.12.1891 w Warszawie, dowód osob., paszport,
okulary
Jess Edward, wojsk.
3 karty poczt. z nadawcą: Halina Jess, Kalisz, ul.
Idzikowskiego 3
Nierozpoznany wojskowy
Dworecki Bolesław, kpt.
wizytówki, 2 leg. osob. MSWojsk. przepustka składnicy
uzbr. nr 1, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1714
Mądry Sykstus, kpt.
ks. oszcz. KKO. m. Warszawy, notatnik, pismo ołówkiem
do Państw. Liceum w Tucholi.
Szłemko Sylwester, kpt.
ur. 22.8.1904 w Rudnikach, prawo jazdy wojsk. legit. osob.
MSWojsk., 2 medaliki
Śramski Adam, ppor.
ks. ofic., legit. urzędn. państw. kontr. referendarz
z Poznania, prawo jazdy, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 1033, wizytówki.
Lipka Jan Tadeusz, kpt.
naczelnik I Izby Skarb. w Łucku, dowód zastawny KKO,
wizytówki, karta przydz. wojennego, leg. K1. Sport. Rodz.
Urzedn. fotogr., medaliki.
Majewski Franciszek, por.
telegram, świad. szczep. w Kozielsku nr 4041, karta poczt.,
Kartka z koperty z adresem ?
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Juras Stanisław, kpt.
Nierozpoznany wojskowy
Goldstein Salomon, ppor.
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- świad. szczep. w Kozielsku nr 1069, fotogr. kobiety, kartka
ołówkiem na przydział podwody, figurka św., kwit sow.
Na odebrane rzeczy.

ks. ofic., legit. lekarza – asyst. szpitala św. Łazarza w
Krakowie, wizytówki, pisma
Dąbrowski Ludwik, ppor.,
karta mob., ks. ofic., karta poczt. z nadawcą: W. Dąbrowska,
Warszawa, ul. Wilcza ?, kartka z zapiskami, okulary
w futerale
Kuryłło Tadeusz, por. 4 p. lotn. – wizytówka, leg. osob. MSWojsk., prawo jazdy, zam. Toruń,
fotografie.
Borkowski Piotr, kpt.
list, świad. szczep. w Kozielsku nr. 611, kwit. sow. na
odebrane rzeczy, orzełek oficera dyplomowanego.
Nierozpoznany wojskowy
list z dn. 23.I.1940 r. „Zbichurka najdroższy! Nareszcie
z listu do proboszcza mamy trochę wiadomości o Tobie”,
dalej w treści „Mieszkamy w Nowym Dworze w dawnym
mieszkaniu Kuberów nad piekarnią ul. Przyrynek 9 m. 10.
Podpisała: „Gromadka”, Bronka, Hania, Witek, Zbyszek”.
Modlitewnik z notatkami.
Bartczak Jan, wojsk.
2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1174, syn
Jana, plakietka M. Boskiej Częst.
Nierozpoznany wojskowy
leg. urzedn. państw. nieczytelna, kwit rosyjski na odebrane
rzeczy, niedźwiadek metalowy /płaski/ prawdopodobnie
z portfelu.
Nierozpoznany wojskowy
Butkiewicz Aleksander, ppor. –
ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku nr. 4200, kwit. sow. na
odebrane rzeczy
Arcimowicz Zenon, wojsk.
2 karty poczt., kartka z zapiskiem
Gąsior Leon, kpt. kier. szkoły – wizytówki, dypl. srebrnego medalu za
długoletnią służbę, 2 listy, różne fotogr. wyblakłe, świad.
szczep. w Kozielsku, kwit sow. na odebrane rzeczy, medalik
Fiedorowicz Tadeusz, kpt.
list i karta z nadawcą: Janina Fiedorowiczowa, Wilno, ul.
Piłsudskiego 7/11
Nierozpoznany wojskowy
notatnik ze skorowidzem, plakietka Matki Boskiej –
pamiątka z Wilna
Dzenajewicz Józef, ppor.,
ks. ofic., pozwolenie na broń, 2 karty pocztowe z nadawcą:
Wanda Dzenajewiczowa, Wilno ? Urz. Wojew. w Wilnie
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany mjr.
2 zapiski nieczytelne, notatka ołówkiem „Dąbrowski
Tadeusz zmiana adresu i szarży”.
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02296.

Kierśnicki Jerzy, wojsk.

02297.
02298.
02299.

Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany porucznik
Dzierzęcki Zygmunt, por.

02300.

Herold Ernest, kpt.

02301.
02302.

Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany wojskowy

02303.

Nierozpoznany ppor.

02304.

Nowakowski Zdzisław, wojsk.

02305.
02306.

Nierozpoznany wojsk.
Szklaszewski Zygmunt, por.

02307.

Pawłowski Jan, wojsk.

02308.

Rudziński Stanisław, Jerzy, kpt.

02309.

Fleszler Jerzy, kpt. lek.

02310.
02311.

Nierozpoznany porucznik
Ziółkowski Jan, ppor. 8 p.a.l. –

02312.
02313.

Nierozpoznany wojskowy
Skibiński Marian Stanisław,

spr. EU.
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- dowód osob., zam. Białystok, legit. Izby Handl.Przemysłowej w Wilnie, wizytówki własne, telegram, list
z nadawcą: Lidia Kierśnicka, Białystok, ul. Fabryczna 28/2
- pozwol. na broń, legit. odznaki pamiątk. Szkoły Pchor.
Rez. Art., 2 karty poczt. kartka dowodu osob.
- kartka poczt. i list z nadawcą: Hermina? Warszawa,
ul. Potocka 45.
- świad. szczep. w Kozielsku nieczytelne
- świad. szczep. w Kozielsku nieczytelne, wizytówka
„Dorota Firlej – Bielańska?”
- kartki z legitym. nieczytelne, monogram metalowy „J.P.”
/prawdopodobnie z naramiennika/, medalik
legit. osob. urzedn. państw., karta poczt. fotografie, sow.
kwit na odebrane rzeczy, medalik i krzyżyk
- świad. szczep. w Kozielsku nr 2118, niecz.
syn Franciszka, świad. szczep. w Kozielsku nr 392,
/naramiennik z cyfrą 1/
- telegram, świad. szczep. w Kozielski, papierośnica
metalowa /naramiennik pchor. kaprala/
– kartka przydziału woj., ks. inwalidzka, ur. 15.IV.1895 w
Krakowie, książka „Karta wojsk.- Polskie Legiony”, legit
odznaki 5 p. Strz. Konnych, 2 pisma Zakł. Oczyszcz. m.
Warszawy, fotominiatura krzyża wojsk., list i medalik
- lekarz, zam. Kielce, ul. Sienkiewicza 73, wizytówki, ks.
ofic., leg. urzędn. państw. paszport zagran., legit. odznaki
2 p. art. lekkiej Legionów, 2 listy, 1 kartka po[c]zt.,
cygarniczka drewniana.
legit, odznaki strzeleckiej, 2 leg. POS., ks. ofic., modlitewnik,
list, zapalniczka, medalik z łańc.
ppor. inżynier. – ks. ofic., legit. urzędn. państw. wystaw.
w Łucku, pozwolenie na broń, monogram „S.M.”
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Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany porucznik,
Prażmowski Jerzy, Marian – wojsk. – dowód osob., ur. 2.8.1901 r. w Krakowie, świad. szczep.
w Kozielsku Nr 2128, list, kartki z modlitwami, notesik,
kalendarzyk, 2 spinki od mankietów, medalik.
Ptak Jan Romuald – ppor. – książ. ofic., plakiet Matki Boskiej, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany wojskowy.
Kozieł Stanisław – kpt. broni panc., wizytówki, prawo jazdy wojsk., legit. osob. MSWojsk. monogram
metalowy, plakiet Matki Boskiej.
Dewiński Henryk – kpt. – książ. ofic., dow. osobisty, wizytówka – adwokat Tarnowskie Góry, karta
poczt.
----------------------------------------------

Katyń, dn. 15 maja 1943 r.

spr. (...)[parafa słaboczytelna, WB?]
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02321.
02322.
02323.
02324.

02325.
02326.
√ 02327.

02328.

02329.
02330.
02331.
02332.
02333.
02334.
02335.

Nierozpoznany wojskowy.
Szwczyk Jan, kpt. –

Odpis

syn Michała, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3522, list, rysunek
ołówkiem wykonany we wrześniu 1939 r., figurka św.Nierozpoznany ppor.
- leg. MSWojsk., kartka z napisem 10.8.1934 r. po promocji
w Poznaniu, fotogr. z podpisem lato 1938 r. Krzycko.
Nierozpoznany
kartka z adresami: 1/Stanisław Pogorzelski, wieś
Kwiatkówek, pocz. Kamponów, pow. Sochaczew woj.
Warsz., zięć por. Zielankiewicz, 2/ H. Babińska, W-wa,
ul. Marszałkowska 110/2, kalendarzyk.
Drozdowski Romuald
- kpt. – syn Włodzimierza, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 924, list, kalendarzyk.
Garliński Stanisław – por. –
ur. 1897 r. dow. osob., 2 fotogr., wizytówki, inżynierarchitekt.
Wirszyłło Tadeusz mjr. – dr. med., ur. 8.9.1880 r. zaświadczenie Komisariatu Rządu m.st. W-wy, karta
powołania Nr. 15888, list, świad.szczep. w Kozielsku, kwit.
odebranych rzeczy w jęz. ros., wizytówka z nazwiskiem:
Irena Wirszyłło, W-wa, ul. Spokojna 15/36.
Nałęcz-Dobrowolski Tadeusz – wojsk. ur. 23.3.1917 r., stud. Politechniki Warsz., zam. Kielce,
ul. Tad. Kościuszki 8/1, leg. szkolna, wizytówki, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 1802, zaświad. przyjęcia na
praktykę wakacyjną z Urzędu Wojew. Kielce, zaświadcz.
o zaginięciu ks. wojsk. z 4 p.p. leg. Kielce – Bukówka,
kalendarzyk, medalik.
Giżycki Aleksander –
leg. z Zarz. Miejsk. m. st.W-wa, kalendarzyk.
Nierozpoznany ppor. –
kartka pocztowa.
Marczyński Feliks – ppor. –
ur. 10.11.1895 r. prawo jazdy, pozwolen. na broń, legit.
ZOR., świadectwo POS.
Nierozpoznany ppor.
- świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2682, kwit sowiecki na
odebrane rzeczy, kartka z notatkami, wieczne pióro.
Zalewski Jan por.
dr. – ur. 18.I.1902 r., zam. Złoczów, ul. Niecała [...] kwit
pocz., prawo jazdy, uszkodzona książ. ofic. fotografia,
2 medaliki.
Nierozpoznany kpt.
- fotografia kobiety z dzieckiem, plakietka z napisem
wyrytym „Oficerowi 8 DAPL”, kartka z notatkami.
Woźniak Edmund – ppor. –
ur. 14.11.1911 r. karta mob., legit. urzędn. państw., świad.
szczep. w Kozielsku 1713, zegarek na rękę „Cyma”.

spr. (...)[parafa słaboczytelna, WB?]
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02336.

Rudlicki Czesław

02337.

Kucharski ?, ppor.

02338.
02339.

Nierozpoznany cywilny
Bogobowicz Aleksander Romuald, por. – ur. 7.2.1899., dowód osob., świad. szczep. w Kozielsku, legit.
do med. Niepodległości, prawo jazdy, 2 listy, baretka.
Nierozpoznany wojsk. –
świad. szczep. w Kozielsku, 2 podkówki z dewizki,
proporczyk emaljowany z portmonetki.
Nierozpoznany wojskowy,
zastępczy bilon na 1 zł. wydany przez Spółdzielnię 13 Dyw.
Art. Konnej – Kamionka Strum.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Schön Adolf Marian
- p.o. wizytattor Kuratorium Okr. Szk. Warsz., leg. urzędn.
państw., legit. do Krzyża Niepodl. pismo z Kuratorium
Okr. Szk. Warsz. w sprawie udzielenia urlopu, notes,
wizytówka
Nierozpoznany wojskowy,
brulion listu z Kozielska, kartki z notatkami.
Piątkowski Marian, ppor.
ur. 6.3.1915., legit. odznaki pamiątk. Dywizyjnego Kursu
Pchor. Rez., dowód osob., leg. szkolna, wizytówki, list,
zam. w Poznaniu
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany ppor.
Garbolewski Kazimierz,
świad. szczep. z Kozielska nr. 1345, kwit na odebrane
rzeczy w jęz. ros., kartka z nazwiskami: Paulina Biernat,
Warszawa, Wileńska 5 m. 23, Józef Biernat, Białystok,
ul. Orlicz Dreszera 9.
Cześnik Marian, ppor.
- 2 kartki poczt. z nadawcą: Cześnik, Warszawa, ul. Piusa
XI nr. 16, karta mob., ks. ofic., rachunek z firmy „Juno”
Warszawa, Marszałkowska 77, świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówka z nazwiskiem Roman Machilis.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany cywilny
Żelazowski Stefan
3 karty pocztowe, 1 list
Nierozpoznany cywilny

02340.
02341.
02342.
02343.
02344.

02345.
02346.
02347.
02348.
02349.
02350.

02351.

02352.
02353.
02354.
02355.

Spr. EU.

- zam. Brześć n/B. ul. Unii Lubelskiej 7, wizytówki, 2 karty
pocztowe, 3 listy kwit., 3 medaliki.
- 1 kartka poczt. pisana w Kozielsku z dn. 24.4.1940.,
odcinek poczt. w jęz. ros., świad. szczep. w Kozielsku
nr 2995.
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02356.

Nazarewicz Józef Gabriel, por. –

02357.

Srebrny Kazimierz, por.

02358.

Gaik Kazimierz, wojsk.

02359.

Łasak Józef, por. dr.

02360.
02361.

Nowicki ? kpt.
Laudański Wiktor, wojsk.

02362.
02363.
02364.
02365.

Nierozpoznany cywilny
Popławski Franciszek, chor. – ur. 1910., znak rozpoznawczy /Inowrocław/ list, kalendarzyk
Zdeb Marcin, por.
- legitym. OS, wizytówka, listy, fotografia
Klaczyński Michał, por.
- syn Władysława, list, karty pocztowe, jedna z nich od
Haliny Jasińskiej, Białystok, ul. Kraszewskiego
........otowski ?, ppor.
- świad. szczep. w Kozielsku, notes
Otto Aleksander, ppor.
- karta uposażenia, świad. szczep. w Kozielsku
Jałowicki Stanisław, ppor.
- kartki poczt. jedna z nich od Jałowickiej Anny, Sycyna,
p. Zwoleń, notes, świad. szczep. w Kozielsku
Sinicki Władysław, por.
- dr, leg. urz. państw., kartka poczt., list z nadawcą: Irena
Sinicka, Łódź, świad. szczep. w Kozielsku nr.707, różaniec
Nierozpoznany ppor.
- odcinki pocztowe na nazwiska: 1/Rojecka Janina, Zamość,
2/ Rojecki Jan, Brześć, n/B. rachunek na nazwisko Rojecki,
Matka Boska Ostrobramska z metalu kol. złotego na
granatowym suknie
Filiriński Jan, wojsk.
- syn Józefa, kartka pocztowa, list, medalik
Mistata Stefan, wojsk.
- zam. Studzieniec p. Puszcza Mariańska, pow. Skierniewice,
pismo z Min. Sprawiedliwości, legit. Izby Skarbowej

02366.
02367.
02368.
02369.
02370.

02371.
02372.

Spr. EU.

12 p.uł. podolskich, zam. Lublin, ul. Bernardyńska 16/1,
leg. ofic. MSWojsk, legit. urzednicza, pismo z 12 p. uł. pod.
- Paszport zagran., świad. szczep. w Kozielsku, kalendarzyk,
duży krucyfiks
- pracownik biurowy w PZL. Rzeszów, leg. urzedn. PZL.
Rzeszów, list
- zam. Łódź, Piotrkowska 273, ks. ofic., leg. urzedn., kartka
z adresami, pismo 7 batal. Sap. Poznań
- karta potrąceń, okulary
- ur. 1906., znak rozpoznawczy /Postawy/, leg. urz. państw.,
prawo jazy, cygarniczka
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02373.
02374.
02375.
02376.
02377.
02378.
02379.
02380.
02381.
02382.
02383.
02384.
02385.
02386.
02387.
02388.
02389.
02390.
02391.
02392.

Nierozpoznany – wojskowy – notes, kartka z nazwiskiem: ppor. Kracjuk Władysław.
Nierozpoznany wojskowy.
Choronewski Władysław – wojsk. – leg. ZOR., odcinek pocztowy, legitym. urzędn., 2 fotografie.
8
Krauze Franciszek – ppor. ur. 18.II.18??, w Poznaniu, dowód osobis[ty], kartka pocztowa
z adresem: Kazimiera Krauze, Poznań, Jarochowskiego
16/8, karykatura z oboz[u]
9
Milewski Władysław Michał – por. – ur. 23.X.1903 r., książ. ofic. kartk[a] pocztowa, odznaki: PW.
ZS. OS. i POS., krzyżyk.
10
Kręglicki Wacław – wojsk. – leg. urzędn., wizytówki, dowód osobisty., świad. szczep. w Kozielsku,
list.
Nierozpoznany – por. – kartka pocztowa, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Wróblewski Edmund – ppor. – znak rozpoznawczy, książ. ofic., legit. osob. MSWojsk., legit. urzędn.,
medalik z łańcuszkiem.
Woliński Józef – por. – ur. 4.I.1890 r., karta mob., świad. szczep. w Kozielsku Nr.2941, karta odejścia
z 1 Okr. Szpit. im. J. Piłsudskiego.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 listy.
Nierozpoznany – list pisany z Witaszyc dn. 16.I.1940 r. zaczynający się od słów „Taleczku kochany”,
wizytówka na nazwisko: Bogdan Sobiesiński, notes.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kaftal Witold Roman – wojsk., dowód osob., legit. WTWiośl.
Szafrański Jan – wojskowy – kier. oddz. „Społem” w Brześciu n/Bugiem, świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówka, kartki pocztowe, listy.
Ratajski Witold Marian, wojsk. – ur. 23.I.1899 r. w Krasnymstawie, dowód osob., świadectwo POS. Nierozpoznany - wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2499, kale[n]darzyk.
Nierozpoznany – ppor. – 2 wizytówki na nazwisko: 1/ Kazimierz Zapołowski.”/Antoine Kornecki.
świad. szczep. w Kozielsku, fotografje, medalik
Przewłocki Wacław – wojsk. – ur. 1903 r., znak rozpoznawczy /Bielsk Podlaski/, złoty medalik
z wyrytą dat. 30.III.1930 r., prawo jazdy, pozwolenie na
broń, legit. urzędn. państw.
Nierozpoznany - wojskowy – kartka z notatkami, kalendarzyk wykonany własnoręcznie.

Spr. EU.

8

Numer 02376 poprawiuony czerwoną kredką na 02377.
Numer 02377 poprawiuony czerwoną kredką na 02378.
10
Numer 02378 poprawiuony czerwoną kredką na 02376.
9
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- 33c –
Odpis
02393.
02394.
02395.
02396.
02397.
02398.
02399.
02400.
02401.
02402.
02403.
02404.
02405.
02406.
02407.
02408.
02409.
02410.
02411.
02412.
02413.

Spr. EU.

Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – porucznik.
Szpakowski Jan – kartka poczt., odznaka 18 Dyw. Piech.
Połeć Stanisław – por. leg. osob. MSWojsk, świad. szczep. w Kozielsku Nr.4165, różaniec, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Szkuta Stanisław – ppor. – ks. ofic., legit. ZOR., świad. szczep. w Kozielsku.
Szurlej Jan – kpt. – ks. PKO., pozwolenie na broń, świad. szczep. w Kozielsku, medalik, monogram
„S.J.”.
Stęplewski Józef Władysław – kpt. – ur. 14.III.1899 r. w Rożkowie, leg. osob.MSWojsk, pismo
z MSWojsk, świad. szczep. w Kozielsku.
Dejewski Stanisław Arkadiusz – por. 1p. Szwol. J.P., leg. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówki, 2 karty poczt., list.
Okrzeja Władysław Karol – ur. 22.X.1909 r. w W-wie, nauczyciel, dowód osob., legit. urzędn. państw.
fotografie
Nikiel Michał – wojsk. świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2843, /oraz 2 świad. szczep. nieczytelne/.
Socha Jan – wojskowy – 2 listy, kartka pocztowa.
Grabowski Stanisław – ppor. – kalendarzyk z wym. nazwiskiem, kartka z adresami.
Ciszkiewicz Stanisław – ppor. – legit. PCK., zaświad. Banku Tow. Spółdzielczych, W-wa, Jasna,
wizytówki.
Naziębło Stefan – wojskowy – kartki poczt., fotografie.
Nierozpoznany –
Zakrzewski Wojsciech – ppor. – ks. ofic., leg. urzedn. państw., karta poczt., kalendarz, cygarniczka
bursztynowa z okuciem.
Kłopotowski Stefan – wojsk. – leg. Krzyża Niepodległości, świad. szczep. w Kozielsku, medalik
z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy – wizytówka z nazwiskiem: Kazimierz Cebo, mierniczy kopalniany,
zaśw na odwrocie: Antoni Cebo, Niwka koło Mysłowic,
ul Mickiewicza 1 M. 10.
Brodowski Zbigniew – por. – leg. ZOR,. leg. PZUW., karta przydziału wojen., 2 karty poczt. z nadaw:
Emilia Brodowska, W-wa, Mokotów, Malczewskiego 3/8.
Jung Konrad – ppor. ur. 18.II.1914 r. legit. PZInż., dowód osob. prawo jazdy, wizytówki, list.
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- 34c –
odpis
02414.
02415.
02416.
02417.
02418.
02419.
02420.
02421.
02422.
02423.
02424.
02425.
02426.
02427.
02428.
02429.
02430.
02431.
02432.
02433.

02434.
02435.

Łapiński Władysław – por. – leg. osob. MSWojsk., pozwolenie na broń.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gil Stanisław – ppor. 73 pp. – zaświad. ZNP., wizytówki, 2 listy.
Nierozpoznany – wojskowy, ppor. – książ. z adresami, różaniec, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pepłowski Jerzy – kpt. – ur. 24.XII.1894, legit. osob. MSWojsk. wojskowe prawo jazdy, wizytówka,
odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy. – kartka z notatkami.
Pociej Marian
- ur. 24.IX.1898, dowód osob., świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – ppor.
- gwizdek w kształcie trupiej główki na łańcuszku.
Hertz Stanisław – ppor. – kartki poczt. jedna z nich z nadawcą: Jadwiga Hertz, Michałowice,
p. Ursus.
Król Józef – wojskowy – kartka poczt. kartka z adresami.
.......chlewicz Jan – leg. urz. państw., na odwrocie fotografii z legitym. napisano: p.o. kierownik publ.
szkoły powszechnej w Głowczynie, gm. Błędów, pow.
Grójec.
Wajnrib Jn. J.
- 2 zaświadczenia z Kozielska /freyzjer/
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku
Rieger Andrzej – ppor. – zam. Katowice, ul. Kościuszki 6/6, dowód osob. karta mob., książ. ofic.
karta z adresami, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku,
notes, 2 odznaki wojskowe.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, kartka z notatkami.
Ambrożewicz Włodzimierz – wojsk. dr. med. – 2 adresy Zamieszkania: W-wa, ul. Lwowska 17, Poznań
ul. 3 Maja 5, wizytówki własne, oraz wizyt. z Cybulskich
Irena Ambroziewicz, dowód osob., prawo jazday, pismo
z Poznańskiej Izby Lekarskiej, list, ur. 26.VI.1895. w Odessie.
Szwarc Klemens – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, fotografia z podpisem „Duśku wróć
prędko zdrów do Alusi i Muni”, monogram „S.K.”.
Hertianag Michał
- kartka poczt. z nadbabw: nieczytelnym i adresem: Smolna
19/5

Spr. EU.

------------aa – dodano powyżej czerwoną kredką
bb – dodano powyżej czerwoną kredką
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- 35c –
Odpis
02436.
02437.

Smołowski Jan, wojsk.
Zgielski Roman Józef

02438.
02439.
02440.
02441.

Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany porucznik
Maliński Roman, wojsk.
Pawłowski Czesław, ppor.

02442.
02443.
02444.
02445.
02446.
02447.
02448.
02449.
02450.

- kartka pocztowa
- leg. urz. państw., świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy: od
Zgielskiej, Nieśwież, ul. Rudawska 4

- wizytówka na nazwisko: Kosmalski Zdzisław
- list
- legit. Rady Adwokackiej, list, wizytówka, fotografie, świad.
szczep. w Kozielsku, kwit na odebrane rzeczy w obozie
w jęz. rosyjskim
Sylbersztajn Karol, ppor.
- ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku, kwit sow. na odebrane
rzeczy
Leszczyński Stanisław, Kazimierz, ppor. – referendarz w Kuratorium Okr. Szk. Lublin, leg. urz.
państw., kartki poczt., baretka orderowa
Nierozpoznany wojskowy
- dowód nadania z nazwiskiem: Sacharewicz Stefania ?,
świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany wojskowy
- ks. ofic.
Zimpel Franciszek, por. ks.
Gorliwy Jan, ppor. rez.
- zam. Warszawa, ul. Sienna ?, telegram od D-twa Pułku
Balonowego w Toruniu /paski z telegramu/, łańcuszek od
zegarka, medalik
Podwysocki Edward, oficer
- ks. ofic., alista, świad. szczep. w Kozielsku
Nierozpoznany wojskowy
0 koperta fotografie
Nierozpoznany wojskowy.
Katyń, dnia 17 maja 1943 r.

Spr. EU.
-------------------aa – dopisane czerwoną kredką

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

232

- 36c –
Odpis
02451.
02452.
02453.

Puchalski Romuald, ppor.
Franiszczak Józef, wojsk.
Maksymienko Roman, wojsk.

02454.
02455.
02456.

Nierozpoznany wojskowy
Ilnow Mikołaj, ppor.
Korocz Stefan, kpt.

02457.
02458.
02459.
02460.
02461.
02462.
02463.

Nierozpoznany cywilny
Nierozpoznany cywilny
Landsberg Ludwik Jan, ppor.,
2 karty wizytowe, 2 karteczki z notatk.
Nierozpoznany ppor.
- świad. szczep. w Kozielsku nr.1631
Nierozpoznany ppor.
Kosobudzki B......sław, kpt. syn Jana – 2 listy
Nierozpoznany wojskowy – znaleziono 23 połówki znaków rozpozn.:
1/ Chwastek Mieczysław
– 1915, Jędrzejów
2/ Kiełbasa Emil
– 1916, Nowy Sącz
3/ Mikołajczyk Teofil
- 1914, Chojnice
4/ Jasionowski Mikołaj
- 1914, Tarnopol
5/ Gaworski Mieczysław
- 1915, Czortków
6/ Dobrowulski Piotr
- 1909, Czortków 706/K
7/ Hładij Józef
- 1914, Czortków
8/ Skałecki Julian
- 1901, Kopyczyńce
9/ Padacz Bronisław
- 1914, Miechów
10/ Guzowski Władysław
- 1916, Konin
11/ Przybyło Tadeusz
- 1914, Kraków
12/ Szupik Władysław
- 1906, San ....
13/ Lewiński Stanisław
- 1919, Hrubieszów
14/ Jendrzejewski Szczepan - 1913, Czortków
15/ Jasionowski Franciszek - 1910, Tarnopol – Skałat
16/ Didur Józef
- 1913, Czortków
- 1914, Czortków
17/ Borowski Mikołajchał
18/ Pres Józef
- 1915, Nowy Sącz
19/ Gumienny Aleksander
- 1915, Skałat
20/ Szłapak Stefan
- 1911, Zbaraż Pinkowce
21/ Wegiel Jan
- 1914, Miechów
22/ Stokłosa Ludwik
- 1914, Pszczyna
23/ Kotsut Wiktor
- 1915, Iłża
Nierozpoznany wojskowy
Dąbrowski Jan Henryk, por.
- pozwolenie na broń, 2 karty pocztowe, list, świad. szczep.
w Kozielsku
Urbaniak Stanisław, ppor.
- ur. 1913., znak rozpozn.
Fridson Jakób, wojsk.
3 listy z nadawcą: Feliks Fridson, W-wa, ul. Marszałkowska
73, telegram, 3 karty poczt.
Słowik Adolf, wojsk.
list z nadawcą: Kapek Franciszek, Chorzów, II, Górny
Śląsk, Gräfin Laurastrasse 1, świad. szczep. w Kozielsku,
łańcuszek od zegarka
Choroszucha Józef, wojsk.
inż., ur. 31.III.1898 w Rudnicy, zam. w Choszczówku,
ks. oszcz. PKO
Ceimer Robert, ppor.
syn Hermana, 6 listów z nad.: Władysław Cejmer, Warszawa,
Jana Kazimierza 1-5

02464.
02465.
02466.
02467.
02468.
02469.
02470.

spr. EU.

- ur. 20.XI.1904., ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku
syn Władysława, 3 listy
- legit. urzędn., świad. szczep. w Kozielsku, nr. 3058,
3 karty pocztowe z nad.: Maria Maksymienko, zam. Radom,
ul. Żeromskiego 3 m. 31
- karta pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku, łańcuszek
- pokwitowanie rosyjskie na odebrane rzeczy
- pokwitowanie pocztowe, listy, kwity Skarbowego Urzędu
w Poznaniu
- kartka z adresami
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- 37c 02471.

Krabowski Ludwik, por.

02472.
02473.

Nierozpoznany kpt.
Lewinson Szymon, ppor. lekarz –

02474.

Kowalczyk Jan, wojsk.

02475.
02476.
02477.

Laufer Adolf, wojsk.
Nierozpoznany wojsk.
Redzimski Ludwik, ppor.

02478.
02479.
02480.
02481.

Rosenberg Józef Marceli, wojsk.
Nierozpoznany wojsk.
Gontarski Stanisław, por.
Piekielniak Jan, wojsk.

02482.
02483.

Fitzki Jan, wojsk.
Jankowski Mieczysław, por.

02484.

Rasiewicz Henryk, ppor.

02485.
02486.
02487.

Rożniecki Henryk, ppor.
Nierozpoznany wojskowy
Lemisiewicz Jan, ppor.

02488.
02489.
02490.
02491.
02492.

Seifert Tadeusz, Ryszard, kpt.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojskowy

02493.
02494.
02495.
02496.
02497.

Eiger Antoni, ppor.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy –
Nierozpoznany kpt.
Mucko Jan, por.

02498.
02499.
02500.

- list i karty pocztowe, nadawca: K. Krabowska, WarszawaBielany, ul. Zana 27 m. 1, kalendarzyk kieszonk., medalik
z łańc.
ur. 9.? 1895 r. w Warszawie, legit. ofic., karta przydziału
wojennego
- ur. 15.III.1904. w Bełżcu /?/, nauczyciel zam. w Łabiszynie,
ks. oszcz. PKO., świad. ślubu, odznaka
- karty poczt., telegram z Tarnopola
- 2 karty poczt., gazeta rosyjska z dn. 23.IV.1940.
- ur. 25.VIII.1905 r., ks. ofic., karta przydziału wojennego,
pismo wojsk.
adwokat, pismo urzędowe, wizytówki, list.
- kwatermistrz, legit. urzędn. państw. zaświadcz. wojskowe
- ur. 20.X.1905 r. w Kielcach, legitm. odzn. odznaczeń,
metryka ślubu, ks. ofic. wizytówki, listy i karty pocztowe.
- kartka pocztowa i kartki z notesu
- list. świad. szczep. w Kozielsku, kalendarzyk kieszonk.,
krzyżyk z łańc.
- ur. 11.VII. 1898 r. w Gnieźnie, dowód osob., kartki z zk
ks. ofic., znak rozpozn., fotografia
- ks. ofic., metryka ślubu
- ur. 18.VI.1909, ks. ofic., karta mob., listy, karty poczt.,
odznaka
- legit. osob. MSWojsk., listy, karty poczt., recepis pocztowy
- świad. szczep. w Kozielsku nr.2763
- kartka z zapiskami
- list z nad.: Krystkowa, Dębica, ul. Świętosławy, woj.
Krakowskie
- karty pocztowe, list
świad. szczep. w Kozielsku /nieczyt./

- karty pocztowe, list z nadawcą: Mucko Rosina, ul. Ludowa /?/
nr. 3 m. 4, złoty krzyżyk z łańc.
Perzak Paweł, ppor.
- ur. 4.I.1906 r., ks. ofic., pozwolenie na broń.
Maciszewski Mieczysław, ppor. – doktór, zam. Warszawa, ul. Krucza 46, legit. do odznaczeń wojsk.,
blok do recept in blanco, wieczne pióro
Chołowski Tadeusz, ppor.
- legit. osob. MSWojsk., legit. Krzyża Walecznych.

Katyń 18.V.1943.

spr. Z K

Odpis

S. C.
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-1-

02501.
02502.
02503.
02504.
02505.
02506.
02507.
02508.
02509.
02510.
02511.
02512.
02513.
√ 02514.
√ 02515.
02516.
02517.
02518.
02519.
02520.
02521.
02522.
02523.
02524.
02525.
02526.
02527.
02528.
02529.
02530.
02531.
02532.
02533.
02534.
02535.
02536.
02537.
02538.
02539.

odpis
Nierozpoznany – mjr. – pokwitowanie rosyj. na odebrane rzeczy, część recepty z nazwiskiem:
dr. med. Rozbicki.
Popiel Alfred – por. legit. osob. MSWojsk., karta poczta, list.
Kostrzewski Stefan – por. – wizytówki.
Nierozpoznany – por. – świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – kpt. – legit. osob. MSWojsk. /nieczytelna/.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 karty pocztowe.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – pokwitowanie pocztowe z adresem: Emilia, Walknowska, Równe,
Gruntowa Nr. 13.
Szczęsnowicz Franciszek – kpt. – syn Stanisława, świad. szczep. w Kozielsku.
Suffczyński Tadeusz – por. – prawo jazdy., wizytówki, karty pocztowe, kalendarzyk kieszonkowy,
notatnik.
Nierozpoznany – wojskowy – listy i karty pocztowe.
Weinboch S..… – wojskowy - dr. med., wizytówki.
Przewalski Zygmunt – ppor. – dowód osobisty, książka turystyczna.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 karty wojskowe.
Nierozpoznany – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku, medalik, rysunek w ołówku z nieczytelnym
nazwiskiem na odwrocie.
Wajsflajsz Sz..… – ppor. – ur. 1891 r., książ. ofic., paszport.
Nierozpoznany – kpt. – 2 listy medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Filipowski Józef – por. – karta poczt., koperty z nadawcą: Filipowska Kraków.
Lewandowski Stanisław – ppor. – zam. w W-wa, ul. Długa Nr. 21 m. 17, dowód osobisty, legit., książ. ofic.,
pozwoleni[e] na broń, świad. szczep. w Kozielsku. wizytówka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Rześniewiecki Władysław – syn Teofila, ur. 1899 r. część zaświad. zwolnienia z Sarn, kalendarzyk
kieszonkowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Renisiewicz….? – wojskowy – karta pocztowa.
Pimienow Konstantyn – por. – 2 listy z nadaw: Maria Pimienowa, Częstochowa, ul. Jasnogórska,
wyciąg z rejestru.
Nierozpoznany ppor.
Engiel Nikodem – ppor. – ur. 1908 r. znak rozpoznawczy, świad. szczep. w Kozielsku, 2 zaświadczenia
na prawo noszenia odznak, prawo jazdy wojskowe,
pozwolenie na bro broń, wizytówki, 5 listów i kart.
Kułakowski Jan – por. – książ.. ofic., świad. inwalidzkie, 3 listy, 2 karty poczt., papierośnica.
Kraus Piotr Bolesław – ppor. – ur. 23.XI.1910 r., książ. ofic.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany .
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy, - świad: szczep. w Kozielsku na nazwisko: Kwiatkowski Marian, syn
Macieja, listy, koperta z adresem: Kapliński Leon – Kozielsk.
Słowiński Józef Mikołaj – mjr., – zam. w Lublinie, legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku,
pismo wojskowe, baretka orderowa, 3 odznaczenia.
Biernacki Tadeusz – ppor. – legit. urzędn., 2 karty poczt., foto, zaświadczenie.
Konopka Stanisław – ppor. – książka ofic., karta członkowska, karta pocztowa.
Liachowski Adam – wojskowy – syn Stanisława, koperta, telegram, kartka z nazwiskiem.

[prostokątna czerwona pieczątka z krzyżem PCK u góry i napisem POLSKI CZERWONY KRZYŻ/BIURO
INFORMACYJNE /Warszawa11, a12925a]
spr. H. [?]M.
aa – numer wpisany piórem pod pieczątką
11
Pieczątka: zob Ilustracje, s.339. Wszystkie strony listy 02501-03900 są opatrzone taką pieczatką
i ręcznie wpisanym numerem listy w Biurze Informacyjnym PCK. Część kart z tej listy i dalszych ma
otwory wskazujące, że wyjęte zostały z segregatora.
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Odpis
-202540. Majorowicz Antoni, por. mgr., farm. – zam. Poznań, ul. Mickiewicza 22, wizytówki, list, część
zaświadczenia.
02541.
Nierozpoznany cywilny
Karta pocztowa.
02542. Guttman Izaak Salomon, ppor. –
karta pocztowa, opaska Czerw. Krzyża, łańcuszek od zegarka.
02543. Walecki Władysław, mjr.
legit. osfic. MSWosjjsk., rozkaz gen, Smorawińskiego
wyznaczający omawianego na parlamentariusza, 3 karty
pocztowe, list.
02544. Nierozpoznany wojskowy
2 wizytówki z anapisem nazwiskiema „Zeman Rudolf”
1 zaświadczenie.
02545. Czerniakowski Włodzimierz, kpt. –
ur. 3.XI.1896 r., legit. osob. MS Wojsk.
karta MOB., karta poczt.
02546. Hopfensztadt Szymon, ppor.
dyplom, ks. oszcz. PKO. , wieczne pióro, list,
02547.
Nierozpoznany mjr.–
odznaczenie, plakietka, 2 fotogr., miniaturka świętego
z datą 4.III.1888.
02548. Nierozpoznany kpt.
02549. Bernsein Feiwel, cywilny
świad. szczep. w Kozielsku, różne zapiski w jęz. rosyjskim,
rosyjskie czasopismo z datą 27.III.1940.
02550. Nierozpoznany wojskowy
02551.
Nierozpoznany wojsk.–
świad. szczep. w Kozielsku, list, notatnik,
02552 Szmytkowski Tadeusz, kpt.
rosyjski rachunek.
02552. Szmytkowski Tadeusz, kpt.
legit. odznaki 60 pp., pismo wojskowe, wizytówka, kartki
z notatkami
02553. Belecki Władysław, cyw.
koperta
02554. Tarnowski Zygmunt, chorąży,
świad. szczep. w Kozielsku, koperta
02555. Kościukiewicz Walenty, wojsk. –
dr., legit. z fotogr.
02556. Frackowia Stefan, ppor.
ur. 20.VIII.1901. ks. ofic., list z nad.: Herta Heppner zam.
u Feliksa Pohling w Filchne okręg Poznań
02557.
Nierozpoznany wojskowy
02558. Nierozpoznany wojskowy
notatnik
02559. Nierozpoznany wojskowy
02560. Bielecki Adam, ppor.
ur. 1882., część zaświadcz. wojsk., etykieta apteki, kartka
z zapiskami
02561.
Nierozpoznany ppor.
02562. Nierozpoznany por.
02563. Lejweber Stanisław, wojsk.
ur. 24.IV.1912. dowód osob., prawon jazdy
świad. szkolne, notatnik, kalendarz kiesz.
02564. Wolk Wincenty, por.
karta pocztowa, list, 3 odznaczenia
02565. Nierozpoznany wojskowy
02566. Nierozpoznany por.
ks. ofic. z fotogr., 2 pfandscheine, z nich jeden na nazwisko
Nelicki, drugi na nazwisko Torawska Leonia zam. Poznań,
Szydłowska 13, zaświadczenie na nazwisko Nelicki Leszek
ur. 25.V.1927 w Krakowie.
02567.
Zachert Konstantyn, mjr.
karta pocztowa, lista z nazwiskami
02568. Bajoński Jan, wojsk.
syn Józefa, świad. szczep. w Kozielsku, karta p.
02569. Nierozpoznany wojskowy
paszport, list, notatnik
02570. Rogalczyk Walenty, wojsk.
leg. urzędn., wizytówka
02571.
Nierozpoznany ppor.
02572. Sławiński Stefan, ppor.
legit. urzędn. z fotogr., list, pozwolenie na broń
02573. Nierozpoznany wojskowy
02574.
Nierozpoznany wojskowy
02575. Nierozpoznany porucznik
[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]
-----------------------------------------------aa – wyraz przekreślony i nad nim dopisane czerwoną kredką
Uwaga: parafa na tej stronie nie jest widoczna
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-3[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK,]
02576.
02577.
02578.
02579.

02580.
02581.
02582.
02583.
02584.
√ 02585.
02586.
02587.
02588.
02589.
02590.
02591.
02592.
02593.
02594.
02595.
02596.
02597.
02598.
02599.
02600.
02601.
02602.
02603.

Ziemski Józef – ppor. –

Odpis
12925

syn Benedykta, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1712, odcinki pocztowe, różaniec.
Sokołowski Zdzisław – por. – książka oficerska, dowód osobisty, kartki pocztowe, odznaka
pułkowa.
Nierozpoznany – kpt.
Birnbaum Mieczysław –
wojskowy, legitymacja do krzyża „Virtuti Militari”,
pozwolenie na broń, pismo z komitetu „Pomoc Zimowa,
krzyż Virtuti Militari” i miniaturka, Krzyż Walecznych
Krzyż Zasługi.
Landau Mojżesz – wojskowy, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, list, kartki pocztowe, kartki
z notatkami.
Gajewski Ledwik – kpt. – syn Ignacego, zam. Grodno, ul. Bośniacka 26, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 1009, medalik.
Lisiecki Anatol – wojskowy – dowódca osobisty, telegram, świad szczep. w Kozielsku Nr. ?, kartka
pocztowa od Zofii Rodosławica Warszawa, ul. Poznańska 8.
Niewiarowicz Edward – por. – syn Jakuba, listy, kartki pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku, odznaka
wojskowa, medaliki.
Nierozpoznany – wojskowy.
Lewinson Józef – ppor. lek., ur. 20.I.1903 w Warszawie, dowód osobisty, książka wojskowa, karta
zwolnienia, świad. szczep. w Kozielsku.
Tomaszewski Roman – ppor. – ur. 14.V.1901, ks. PKO, 2 listy, kartka pocztowa, wizytówka.
Kolczyński Mieczysław – por. legit. Polsko-Włoskiego Komitetu, dowód osobisty, świad. szczep.
w Kozielsku, leg. czł. PCK, list.
Michalski Adam – ppłk. 25 p. uł. Wielkop., rejonowy inspektor koni, legit. osob. MSWojsk., leg. czł.
„Sokół”, list, wizytówka, medalik.
Nierozpoznany – mjr.
Toporowski Antoni – kpt. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4068, telegram, list, zapotrzebowanie do
magazynu.
Grześkowiak Maksymilian – wojskowy, książeczka oficerska, list z nadawcą Wacława Gadomska,
Poznań ul. Łukowa 14, 2 kartki pocztowe, św. szczep.
w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Gajewski Aleksander – ppor. – ur. 29.I.1886, książka oficerska, dowód osobisty, 2 weksle.
Żgoll Henryk – ppor. – Katowice, legit. urz. państw., kartki pocztowe św. szczep. w Kozielsku
Benesch Michał – por. – wyciąg metryki, pismoo z pułku radiowego, legit. członk. PCK, kartki
pocztowe, lista nazwisk, kalendarzyk.
Wysocki Zygmunt – wojskowy, legit. odznaki pamiątkowej „Dywizji samochodow”.
Wawrzyniak Antoni – wojskowy, nauczyciel, legit. urzędnika, list, różaniec.
Perż Kazimierz, ur. 25.XII.1899, dowód osobisty, kartki pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku, legit.
„Krzyża Niepodległości”.
Nierozpoznany – ppor.
Sawicki Witold – wojskowy, 2 listy, 3 kartki pocztowe, jedna z nadawcą: Sawicki Teofil, Warszawa
Mokotowska 50.
Sowa Antoni – por. – legit. osob. MSWojsk., 2 kartki pocztowe, 2 odznaki wojskowe.
Suzin Henryk – ppor. – książka oficerska, list, kwity.
Dziadul Bronisław – ppor. książka oficerska, legit. osobista MSWojsk.

UWAGA: parafa nie jest widoczna
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02604.
02605.
02606.

238

Odpis.

Rajewski Franciszek – ppor. - ur. 4.III.1905, inż., 2 świadectwa ślubu, metryka, legit. urz. państw., leg.
osobista MSWojsk., karta przydziału wojennego, pismo
z PKP.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.

spr. (...)[parafa nieczytelna]
[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]

doKumenTY

239

-4-

02607.
02608.

02609.
02610.
02611.
02612.
02613.
02614.
02615.
02616.
02617.
02618.
02619.
02620.
02621.
02622.
02623.
02624.
02625.
02626.
02627.
02628.
02629.
02630.
02631.
02632.
02633.
02634.

Odpis.

Romanowicz Michał – ppor. – ur. 1900 r., książka oficerska, legitym. urzędnika, legit. „Krzyża
Zasługi”, legit. P. O. S., pismo z MSWojsk., wizytówki,
zam. Otwock, ul. Słowackiego 7 m. l.
Nierozpoznany – listy: l-y z Białegostoku 18.I.1940 r. zaczynający się – Kochany Felu! w liście
wspomniane imiona Staś, Leszek – podpisany Marja, 2-gi
z dnia 12.XII.1939 – Kochany Tatusiu, wizytówka Szczepan
Cerekwicki.
Sokołowski Stefan ó ppor. – ur. 1904 r., zaświadczenie rejestracji legitymacja WKS „Zielonka”,
list, kratki z adresami, metryka urodzenia Krystyny
Sokołowskiej.
Hernes Tadeusz – ppor. – wizytówka, kartka pocztowa, pismo urzędowe.
Nierozpoznany – wojskowy – rachunek na nazwisko Piotrowski Mieczysław.
Nierozpoznany – ppor.
Ciepielowski Marceli – syn Antoniego, 3 afotografieMkartkia pocztowe od: Ciepielowska Alina,
Warszawa, ul. Marjensztadt Nr. 6 m. 3.
Nierozpoznany – ppor.
Kulikowski Michał – ppor. – syn Pawła, fotografja, pismo w jęz. ros. z Kozielska.
Nierozpoznany – wojskowy – listy /Kochany Romeczku/.
Jankowski Mieczysław – ppor. 55 p. p., ur. 7.X.1915 r. w Piaskach, ks. oficerska, znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany – wojskowy – list, medalik.
Nierozpoznany – por. – 5 pp., świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3123, modlitewnik.
Nierozpoznany – ppor.
Opieliński Edward – kpt. – intend. – 2 wizytówki, kwit, list od Jadwigi Opielińskiej Gniezno.
Umiastowski Franciszek – wojskowy – inspektor pracy, zam. Wilno, ul. Beliny 30 m. 2, wizytówki,
pismo urzędowe, fotografja.
Nierozpoznany – wojskowy.
Hruby Zbigniew – ppor. 43 ppleg. legit. osob. MSWojsk., 2 listy, 2 kartki pocztowe, św. szczep.
w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – papierośnica srebrna z monogramem „KF” i napisem „W dniu imienin –
współpracownicy” 29.I.1929.”.
Gąsowski K…? – odcinek pocztowy na 50 rb. /ros/ z nazwiskiem Anna Nowak ?...........1.52.
Seroka Edmund – por. – mgr. ur. 11.10.1905, ks. oficerska, leg. urzędnika, karta mob., prawo jazdy
/wojsko/ odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Zięcina Józef – wojskowy – list z nad. Zięcina Natalja Warszawa Golędzinów ul. Gersona Nr. 40,
kartka pocztowa, kalendarzyk, medalik.
Dormanowski Bogdan – wojskowy – kartki pocztowe m. inn. od: Bronisławy Steinowej Kraków,
Rajska 10 m. 5. list, książka PKO, ur. 9.X.1908 w Skokowce,
zam. Poznań, al. Hetmańskie 40 m. 6.
Nierozpoznany – wojskowy.
Filipiński Kazimierz – wojskowy – syn Pawła, św. szczep. w Kozielsku, książka oficerska, różaniec.
Nierozpoznany – kpt. – 5 p. p.

spr. ZK
[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]
-------------------------------------------aa – zapis oryginalny, pomyłka w pisowni.
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02635.
02636.
02637.
02638.
02639.
02640.
02641.
02642.
02643.
02644.
02645.
02646.
02647.
02648.
02649.
02650.
02651.
√ 02652.
02653.
02654.
√ 02655.
02656.
02657.
02658.
02659.
√ 02660.
02661.
√ 02662.
02663.
02664.
02665.

240

Odpis.

Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy – kartki z notatkami, kartka pocztowa, fotografia z napisem: Skłoń swą
główkę…? ja ku Tobie się nachylę, Szepnę tylko Kochasz
Duszko. I nic więcej tylko tyle.”
Zalewski Tadeusz – por. – świad. szczep. w Kozielsku, telegram, prawo jazdy, medalik.
Olkuśniak Marjan – ppor. – legit. urzędnika państw.
Rzeszotarski Antoni – wojskowy – 3 listy.
Walląg Franciszek – ppor. – kier. szkoły powsz. w Tewlach pow. Kobryń, ks. ofic., metryka, pismo
z MNR i OP, św. szczep. w Kozielsku, wizytówki,
fotografie.
Łącki Stanisław – wojskowy – kartki pocztowe, jedna od: Jadwiga Kubasiewicz, Warszawa, 6-go
Sierpnia Nr. 11 m. 30, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1331,
kalendarzyk, cygarniczka.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nowik Justyn – wojskowy – syn Józefa.
Filipczyński Witold – wojskowy – list, kartka poczt., św. szczep. w Kozielsku Nr. 3362.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy – 2 kartki pocztowe, 1 list
Nierozpoznany – wojskowy - św. szczep. w Kozielsku Nr. 1984, kawałek koperty, kartka z nazwiskami,
scyzoryk.
Błaszczakiewicz Władysław – por. – aptekarz, książka oficerska, pisma wojsk., św. szczep. w Kozielsku
Nr. 3938.
Oleśkiewicz Tadeusz – wojskowy – legit. zakład. amunic. „Pocisk”, listy, różaniec, medalik.
Garbarski Ludwik – ppor. – potwierdzenie zameldowania, św. szczep. w Kozielsku Nr. 3001, kwity
pocztowe, medalik.
Kukowski Tadeusz – ppor. – ur. 3.V.1909 r. w Radomiu, inż. chemik, dowód osob., kartki pocztowe,
wizytówki, list, cygarniczka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Ławrynowicz Seweryn – ur. 29.XI.1910 w Moskwie, zam. Radomsko, ul. Wąwozowa Nr. 125, technik,
książka PKO, ks. oficerska, dow. osob., list, wizytówki,
medaljon, odznaka wojskowa
Uzdowski Kazimierz – por. – dow. os., ks. oficerska, legit. urz.
Nierozpoznany – ppor.
Kreky Edward – ppor. – karta przydziału wojennego, 3 pisma z MRol. świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2036. list.
Grabski Józef – książka oficerska, wizytówki, fotografje.
Stachurski Henryk – por.- dr. med., wizytówki, list, metryka córki.
Nierozpoznany – por. – legit. szkolna Nr. 8270, list, św. szczep. w Kozielsku Nr. 54, dowód nadania
z nazwiskiem Maria Sobczukowa, przepustka wydana
w Warszawie dnia 29.III.1939 r.
Klosowiak Jan Franciszek – ppor. – ur. 2.VI.1909 w Warszawie, inż. rolny, dow. osob., zaświadczenie
z PZ-UW, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2876, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Barański Tadeusz – zam. Gdynia, ul. Chrzanowskiego 12, telegram, prawo jazdy, ks. ofic., kartka
pocztowa.
Nierozpoznany – por. – list od dziecka, kartka pocztowa.

[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]
Uwaga: Widoczny tylko fragment parafy
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Odpis.

[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]
02666.
02667.
02668.
02669.
02670.
02671.
02672.
02673.
02674.
02675.
02676.
02677.
02678.
√ 02679.
02680.
02681.
02682.
02683.
√ 02684.
02685.
02686.
02687.
02688.
√ 02689.
02690.
02691.
02692.
02693.
02694.
02695.
02696.
02697.
02698.
02699.
02700.
02701.
02702.

Zalewski Tadeusz – wojskowy – kartki pocztowe od Marii Zalewskiej Warszawa, Siennicka Nr. 9
m. 1
Nierozpoznany – wojskowy.
Lutoborski Adam – por. – 26 p. p. – leg. Automobilklubu Polski, kartki pocztowe, wizytówki,
fotografje, 2 odznaki wojskowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – książka oficerska.
Mirosławski Maciej – wojskowy – ur. 8.VII.1892, zam. Wadowice Al. Wolności, książka wojskowa,
znak tożsamości, karta przydziału wojennego, książka
PKO, notes.
Nierozpoznany – ppor. – kartka pocztowa, list, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2648.
Miszczak Stanisław – ppor. – legit. czł. Związku prac. skarb., książka oficerska, wizytówki, kartka
pocztowa, list.
Zieliński Antoni – ppor. – rozkaz wyjazdu, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 534.
Łebkowski Stefan – por. – świad. ukończenia Szkoły Podchorążych, świad. szczep. w Kozielsku,
odpis recepty.
Nierozpoznany – po. – listy, świad. szczep. w Kozielsku.
Piekło Mieczysław – por. – legit. osob. DOK – Kraków, legit. LOPP, św. szczep. w Kozielsku
Nr. 3389, list, odznaka wojskowa.
Krzaczkowski Marjan – wojskowy – legit. urzęd. skarb., wizytówki.
Nadobnik Józef – wojskowy – mierniczy, ur. 8.II.1902 w Łubnicy, zam. Poznań ul. G. Wilda Nr. 28-7,
książka PKO, pozwolenie na broń.
Przewoźniak Ferdynand Antoni – wojskowy – ur. 30.IV.1910 w Krakowie, książka oficerska, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 3498.
Nierozpoznany – wojskowy.
Krenc Rudolf – ppor. – legit. osobista MSWojsk., 3 kartki pocztowe.
Stawarz Stanisław – mjr. – legit. osobista MSWojsk., legit. Krzyża „Virtuti Militari”, świad. szczep.
w Kozielsku Nr. 989.
Podobiński Edward – por. – inż. legit. urz. państw., prawo jazdy, wizytówka, 2 rachunki.
Nowicki Wacław – ppor. – pokwitowanie wyrejestrowania /radio/, list, wizytówka: Halina
Adamczukówna Warszawa, ul. Polna Nr. 40 m. 32, odznaka
Baonu Pchor. Rez. Piechoty.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Edelman Bernard – por.- dr. med. – paszport zagraniczny.
Pełka Antoni – wojskowy – legit. osobista MSWojsk.
Błociszewski Lucjan – 4 kartki pocztowe, list.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – wojskowy.
Szymeńczyk Łazarz – ppor. – farmaceuta, ur. 1918, znak rozpoznawczy /Wilejka/, karta przydziału
wojennego, dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku.
Śmirski Franciszek – wojskowy – list, świad szczep. W Kozielsku Nr. 3353.
Nierozpoznany – wojskowy – dowód zarejestrowania, medalik, notes.
Szydłowski Grzegorz – wojskowy –. kwit rosyjski na odebrane rzeczy, monokl.
Nierozpoznany – major.
Nierozpoznany – por.
Winograd Henryk – wojskowy – ur. 1906 r., znak rozpoznawczy /Brześć n/Bugiem/.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – cywilny – kartki pocztowe.
spr. Z K
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-702703.
02704.
02705.
02706.
02707.
02708.
02709.
02710.
02711.
02712.
02713.
02714.
02715.
02716.
02717.
02718.
02719.
√ 02720.
02721.
02722.
02723.
02724.
02725.
02726.
02727.
√ 02728.
02729.
02730.
02731.
02732.
02733.
02734.
02735.
02736.
02737.
02738.
02739.
02740.
02741.
02742.

Liebiedź Stanisław, wojsk. -

Odpis

listy, kartki pocztowe, potwierdz. wymeldowania, 2 fotografie,
wizytówka z drzewa.
Domaradzki Antoni Leon, kpt. kartka poczt. 2 wizytówki, medalik
Cybulski Aleksander Antoni, mjr. dr. – legit. osob. MSWojsk., kartki poczt. pieczątka, oprawa do
binokli
Wiszogrod Stanisław, por.- dr. – kartki pocztowe, kartka z adresami, pióro „Waterman”
Nierozpoznany cywilny
Olszyński …? ppor. ur. 1902 r., znak rozpozna., karta przydziału wojennego, medalion.
Danikiewicz Edward, kpt. ks. PKO., odznaka wojskowa, monogram DE.
Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. – ks. ofic., kartki pocztowe
Auc Antoni, wojsk. ur. III.1907. dyplom U. J. P. w Warszawie, z ukończenia wydz. prawa, metryka,
pośwwiad. obywatelstwa, leg. czł. Kl. Sport. R. Urz.
monogram MA.
Szefczyk Konstanty, wojsk. kartka pocztowa, list
Fezazońko Szymon ? kwit na odebrane rzeczy /ros/
Nierozpoznany wojskowy
Jeszke Tadeusz, kpt. wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, różaniec
Rezenbaum Ludwik, ppor. ks. ofic., 2 kartki pocztowe
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany cywilny
Nierozpoznany ppłk.
Osnos Salomon Jakub, dr. med. – ks. ofic., kartka z ks. PKO., pozwolenie na broń
Łapczyński Gracjan Wacław, rtm. – listy, świad. szczep. w Kozielsku nr. 586, wizytówka
Rachel Franciszek, kpt. listy, wizytówki
Bolechowski Jan, kpt. naucz. gimn., ks. ofic., wizytówki, list
Morgoński Edmund, lekarz dowód rejestr. samochodu, kartka z dowodu osob., świad. szczep.
w Kozielsku, karykatura
Gradziuk Aleksander, wojsk. – kartka pocztowa
Szerszeń Jerzy, por. ks. ofic., karta mob., karta powołania, fotografie, certyfikat z Poselstwa Polskiego
w Kownie wydany d. 14.X.1939 r.
Nierozpoznany kpt.
Plewniak Wojciech, kpt. lekarz – dowód osob., ks. PKO., 3 pisma wojsk.
Jaśkiewicz Antoni, wojsk. ur. 1913. znak rozpozn. /Wołkowysk/. leg. urzędn.
Wójcik Józef mjr. leg. osob. MSWojsk., kartki pocztowe, legit. Krzyża Walecznych, zaświadczenie
Nierozpoznany wojskowy
Płatek Franciszek kpt. – ur. 2.XI.1892. w Warszawie, zam. Grodno, ul. Orzeszkowej 34-10, ks. PKO.
Kolesiński Paweł, wojsk. ur. 28.I.1902. w Białymstoku, dowód osob., listy
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany wojskowy kawałek koperty
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany kpt.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
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02743.
02744.
02745.

Czarnecki Feliks
Nierozpoznany wojskowy
Majewski Konstanty

Odpis

ks. oficerska
ur. 10.VII.1910. w Oszkowicach, zam. W-wa ul. Sienna 69.

Katyń 20. V. 1943.
[podpis nieczytelny]
[niewyraźnie odbita pieczątka Biura Informacyjnego PCK, 12925]
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Odpis

Cwalina Edward, wojsk. –

znak rozpozn.– Łomża w Płk. Mościckiego, maleńki
kalendarzyk kieszonk.
Kuczyński Stefan, por.
karta urlopowa 77 pp., Zdziary 29.IX.1939. kartka
z adresem: Danuta Kuczyńska, W-wa ul. Krucza 8, kartka
z adresami, medalik z łańcuszkiem
Kluza Bronisław. wojsk.
syn Bolesława, legit. urzędn. państw., świad. szczep.
w Kozielsku ur. 1410, kartka poczto. plakietka-podkówka
z główką konia.
Piotrowicz Michał, por. dowód osob. ks. ofic., prawo jazdy, dowód nadania Krzyża Niepodległości
Nierozpoznany wojskowy
2 wizytówki na nazwiska:
a/ Rudolf Zeman, Dworcowa 4
b/ dr. Władysław Adam, notariusz
kartka z adresem: Klimek Ludwik-Kraków
ul. Bosacka 39, świad. szczep. w Kozielsku, wieczne pióro.
Nierozpoznany wojskowy
syn Adama, 2 karty pocztowe
Nierozpoznany wojskowy
ks. ofic. /nieczytelna/
Galrz...? Aleksander, por. –
legit. osob. MSWojsk.
Nierozpoznany wojskowy
Wydra Roman Kazimierz,
oficer, ks. ofic., wieczne pióro
Steckiewicz Józef, wojsk. –
2 ks. oszcz. PKO., legit. urz. państw.. 1 list, fotografia, medalik
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nowak Józef, ppor.
ks. ofic., listy i karty pocztowe, notes, medalik.
Wroczyński Witold, ppor.
karta MOB., syn Albina, ur. 10.V.1896. dowód osob., list
pisany w Kozielsku 3.IV.1940. odznaka pułk., telegram
Bryk Stanisław, kpt.
ur. 8.V.1888. w Kołodziejówce, zam. Toruń, św. Ducha 19,
ks. oszcz. PKO., kartki leg. osob. MSWojsk.
Reingarz Volf, ppor.
zaświadcz. wojsk. zgłoszenia na punk punkt zborny,
pismo-przydział Komendy m. Warszawy z dn. 7.IX.1939 r.,
karta poczt.
Nierozpoznany wojskowy,
ks. ofic., list, leg. urzędn. państw., świad. szczep. w
Kozielsku, fotogr.
Wierzejski Stanisław, por. –
legit. Rodziny Kolejowej w Krakowie, że omawiamy jest
pracownikiem Zakładu Leczniczo-Wychowawczego Rodz.
Kolej. w Rabce, zniszczone fotografie.
Nierozpoznany wojskowy
Pietraszkiewicz Ryszard,
wojsk.– karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku,
wyblakłe fotogr. medalik
Hofmann Ferdynand, por.
ks. ofic., 1 list, 3 karty poczt., xxxxn i spinki do mankietów
Nierozpoznany xxjs wojskowy. –
papierośnica z wyrytym monogramem „S. P.”, mały
notesik, medalik z łańc.
Nierozpoznany wojskowy
Szumiata Witold, ppor.
ur. 14.II.1907. sekretarz administr. w Łucku, ks. ofic., leg.
urzędn. państw.
Czornik Jan, wojsk.
leg. urz. państw.
Trojanowski Sylwester, kpt. –
karty i listy, krzyż Virtuti Militari, karta pocztowa od
Bohdana Trojanowskiego
Nierozpoznany wojsk.
Szurlej Henryk, por.
kartki legit. osob. MSWojsk., rozkaz wyjazdu, ks. oszcz.
PKO. 2 listy
Nierozpoznany por.
świad. szczep. w Kozielsku nr. 3297, kartka z zapiskami
Zakrzewski Władysław, kpt.
– legit. osob. MSWojsk., list, karta poczt. prawo jazdy, zam.
Wilno, Wilkomierska ?
spr. KS
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02780.
02781.
02782.
02783.
02784.
02785.
02786.
02787.
02788.
02789.
02790.
√ 02791.
02792.
02793.

02794.
02795.
02796.
02797.
√ 02798.
02799.
02800.
02801.
02802.
02803.
02804.
02805.
02806.
02807.
02808.
spr. EU.

odpis

Jabłoński Władysław – kpt. – legit. osob. MSWojsk. karta pocztowa.
Zatoński Stanisław – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 427, szczątki listu z nadaw: Zygmunt
Zatoński, Wołomin k/W-wy, Fabryczna.
Lewoniec Stanisław – por. – 1 rachunek z Puław, pismo-nakaz Urzędu Skarbowego, list.
Sauczek Henryk Florian – ppor. – dowód o[so]bisty, książka ofic., list i karty pocztowe.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – ppor.
Piniński Stanisław – wojskowy – ur. 1900 r., dowód osob., legit. urzędn. państw., świad. szczep.
w Kozielsku list, różaniec, medalik.
Nierozpoznany – cywilny – 2 listy otrzymane z obozu jeńców z Niemiec nadaw: Germania Fr. Kozł.
1751 Stalag II C/IX/11.
Nierozpoznany – kapitan – kartki z zapiskami.
Nierozpoznany – porucznik.
Niemiec Michał – por., list.
Gąska Aleksander – cywilny – wizytówka, koperta z listu, fotografie.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – ppor. – duży monogram metal. „S. H.”, krzyżyk z łańcuszkiem.
Lindenszat Srul Julian – kpt. – lekarz, legit. osob. MSWojsk., książka oficerska, prawo jazdy
z Warszawy.
Nierozpoznany – porucznik.
Więckowski Władysław – por. – pilot, legit. osob. MSWojsk., legit. Zw. Ofic. w st. spocz., metryka
ślubu z Wierą, pismo Urzędu Państw., asygnata pieniężna
Min. Skarbu, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2235.
Markowski Antoni – wojskowy – znak rozpoznawczy, dowód osob., ur. 9.VIII.1908 r. w W-wie, legit.
szkolna.
Znajdowski Wacław – wojskowy – pismo firmy „Continent-Wydział Leśny” W-wa Sienkiewicza 3
z dn. 3.X.1938 r. potwierdzające odbiór 200 zł z należ.
weksl
Nierozpoznany – wojskowy – karta poczt. z nadaw: Zofia Toczyńska...?
Życzyński Henryk Marian – ppor. – profesor, legit. urzędn. państw., 2 pisma wojskowe, karta
wstępu do kasyna oficerskiego. Garnizon. w Lublinie, karta
pocztowa.
Pilch Kazimierz – mjr. – lekarz, legit. odznaki pamiąt. I Baonu Telegraf., karta MOB., pismo od kpt.
Kozickiego Stanisława z Zegrza – stwierdzające kupno
samochodu P. F.
Curyłło Tadeusz – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 997, notes, karta poczt.
Maciejowski Julian – por. – urodz. 1908 r. znak rozpoznawczy.
Maciszewski Stanisław – wojskowy – profesor, przepustka specjalna Dow. Okręgu Korpusu Nr. 1,
książka RKO, legit. urzędn. państw. nieczytelna, wieczne
pióro/.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – 2 wizytówki na nazwiska:
a/ Kowalski Kazimierz – mgr. Farm.
b/ Ringiel Paweł – adwokat.
Siwik Franciszek – wojskowy – list, foto wyblakłe, różaniec.
Taleja Tadeusz – wojskowy – urodz. 21.XI.1910 r., legit. urzędn. państw., pozwolenie na broń, książ.
oszcz. PKO., świad. ślubu, wizytówka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Misko Tadeusz – wojskowy – karty pocztowe, list.
Haczyński Wacław – kpt. – legit. Krzyża Virtuti Militari, foto omawianego, Krzyż Virtuti Militari,
świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2187, fajka, medalik
z łańcuszkiem.
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Wolkenberg Karol – kpt. – legit. osob. MSWojsk., karta pocztowa, kawałek gazety – Kijów, 6.IV.1940 r.
Mrozik Alojzy – oficer – urodzony – ur. 13.I.1896 r. w Tucholi, zam. Gdynia, ul. Świętojańska 54 m. 9,
książka oszcz. PKO, listy, karty poczt., świad: szczep.
w Kozielsku, legit. osob. MSWojsk., 2 medaliki.
Koziorowski Antoni – wojsk. – zam. w W-wie, ul. Wspólna Nr. 8, pozwolenie na broń, karta pocztowa,
lusterko metalowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Trzepałka Maksymilian – wojskowy – ur. 26.IX.1905 r., książka oszczęd. PKO., książka oficerska,
notes.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – por. – monogram „K. K.” oraz proporczyk ułanów czarn-czer.
Zabłocki Eugeniusz – ppor. – inż. elektr., książka oficerska, urodz. 1904
3 różne wizytówki, 2 fotografie.
Wieliczko Jerzy – por. – zaświad. zarządu m. W-wy, 3 wizytówki.
Ratajczyk Władysław Wacław – 3 odcinki zameldowań m. Poznania.
Szczotka Andrzej – wojskowy – dowód osobisty.
Kawecki Teodor – wojskowy – dyrektor biura Warsz. Okręgu Wojew. LOPP – pismo z dnia 15.V.1939 r.,
legit. LOPP.
Przeworski Mieczysław – ppor. – legit. urzędn. państw. /prze.kontraktowany Lublin/, książka
oficerska, świad.; szczep. w Kozielsu Nr. 1521, notesik,
karykatura.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – kpt. – 2 listy w języku niemieckim „Kochany Marianie, prawdopodobnie z
Poznania – podpisane „Pozdrawiam Cię – Marta i dzieci”,
2 karykatury w ołówku, monogram metalowy „J. M.”,
medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nowak Norbert Karol – ppor. – karta MOB., 2 pisma Powiat Komendy Uzupeł. w Grudziądzu, legit.
urzędn. państw., książ. ofic., kwit pocztowy nadania, karta
poczt. z nadaw: Eleonora Nowak W-wa, ul. Szczawnicka 18,
karta z nazwiskami i adresami, świad. szczep. w Kozielsku
2757.
Groniecki Ludwik – wojskowy – wizytówka, mgr. praw, Radca w MSWewn., W-wa, ul. Mokotowska 14,
list.
Skarzyński Wojciech Ambroży – ppor. – metryka urodz. 21.VI.1913 r. w Złoczowie, akt. urodz.
i chrztu parafii Św. Krzyża w Łodzi, książ. ofic., dowód
osob., prawo jazdy, pozwolenie na broń, 3 karty, 2 foto –
jedno kobiety na odwrocie napis „oddać Łódź, Piotrkowska
121 m. 11, mojej ukochanej żonie Jadzi Wojciechowskiej
Skarzyńskiej”, pismo Szpitala Woj.
Nierozpoznany – wojskowy.
Chodkowski Józef – ppor. ur. 14.III.1904 r. w Działyniu, cenzura szkol. Gimn. Państw. Traugutta
w Lipnie z roku 1923/4, list, Krzyż Zasługi, medalik
z łańcuszkiem.
Pietrykowski Stanisław – kpt. – legit. osob. Pomorskiej Brygady Obrony Narodowej, świad. szczep.
w Kozielsku 448, list z nadaw.: ....kowiak - Ostrów.
Nierozpoznany – wojskowy – 1 list dziecka do dziadka podpis „Dzidusia” kalendarz kieszonkowy.
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- 12 –
02835.
02836.

Nierozpoznany wojskowy
Szletyński Stefan, por. –

02837.

Raczkowski Janusz, wojsk.

02838.

Nierozpoznany wojskowy

02839.

Purdczak Kazimierz, ppor.

02840.
02841.
02842.

Kozłowski Teodor, wojsk.
Nierozpoznany ppor.
Feinberg Nikodem Stefan, ppor. –

02843.
02844.

Nierozpoznany wojskowy
Chutlewski Antoni, wojsk.

02845.
02846.

02847.
02848.
√ 02849.
02850.
02851.
02852.
02853.
02854.

02855.
02856.
02857.
02858.
02859.

Odpis

leg. urz. państw., leg. służbowa i bilet bezpłatny Kolei
Elektr. w Łodzi, list
leg. osob. MSWojsk., kartka ze swoim nazwiskiem –
Poznań, Fr. Rataja, 3 listy, kartka z zapiskami, odznaka
wojskowa, 2 medaliki
koperta od listu z nadawcą:…..ałłowa, Zamość... Lubelskie,
do Leopold Li...ner w Brodach
ks. ofic., karta pocztowa, dyplom Ofiarnych Obywateli
Komit, Obrony Państwa, świad. szczep. w Kozielsku nr. 801
legit. urz. państw., świad. szczep. w Kozielsku, 3 listy
adwokat, karta MOB. ur. 1899, wizytówki WarszawaCzackiego nr. 12, ks. ofic. dowód osobisty

kwit kasy T-wa Opieki na[d] Więźniami – Patronat w Łodzi,
kwit pocztowy nadania, 3 medaliki, kwit kasy Zw. Ofic. Rez.
w Łodzi
Foryś Andrzej, wojsk.
3 karty pocztowe z nadawcami: Szczepan i Stanisław Foryś,
Kraków, ul. Bracka 1 m. 13 medalik z Łańc.
Chodań Tadeusz Stanisław, ppor. – ur. 19.IX.1914 w m. Grybów, zaświadcz. ukończ. Przysp.
Wojskowego I stopnia, leg. na odznakę Szkoły Pchor. jako
jej wychowanek, legit. osob. wojskowa, legit. na odznakę
Strzelecką, świad. szczep. w Kozielsku, list, medalik
Zając Stanisław, wojsk.
list, różaniec, medalik z łańcuszkiem
Nierozpoznany ppor.
świad szczep. w Kozielsku nr. 3295, medalik
Kobos Eugeniusz Henryk, ppor.
lekarz, świad. dojrzał. Kuratorium Okręgu Łódź, dyplom
lekarza nr. 1221, wypis z aktu ślubnego, pismo przydziału
wojennego, list fotogr., odznaka wojskowa
Juszkiewicz Władysław Ryszard, por. – pismo – zaświadczenie tymczas. MSWojsk., paszport
zagran.
Nierozpoznany wojskowy
Haschek Franciszek, ppor.
pismo-rozkaz wyjazdu KRU. Łuck, świad. szczep. w
Kozielsku nr. 2116
Piskadło Wiktor wojsk.
wizytówki, pokwit. Stow. Wychow. Szk. Gł. Handlowej w
Warszawie, karta przydziału wojennego, list, karta pocztowa
Rudenko Mikołaj, ppor.
aspirant Straży Gran., Kierownik Komisariatu Piłka,
wizytówka, pismo służbowe-wojskowe, świad. szczep. w
Kozielsku nr. 2726, legit. osob. Izby Skarbowej Grodzkiej
w Warszawie, medalik
Odbierzychleb Józef, ppor.
dyplom Ajad. Handlowej w Poznaniu, pismo Państw.
Banku Rolnego w Poznaniu, którego omawiany był
pracownikiem, pismo sekty Baptystów, kartka z zapiskami
Nierozpoznany wojskowy
świad. szczep. w Kozielsku, kartki z zapisk.
/?/ Jakowicz...?... wojsk.
dowód członk. Polsk. Zw. Zawod. Pracown. Umysłowych
– Zarząd Główny w Katowicach
Handy Jan Bernard, ppor.
kartki ks. ofic., notes z zapiskami, fotogr. mocno
uszkodzony znak rozpozn.
Solanko Władysław, wojsk.
syn Piotra, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1564.
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Odpis.

Górka Antoni – wojskowy – prawo jazdy, zam. Kopyczyńce, legit. urzędn. państw., świad. szczep.
w Kozielsku, syn Józefa, notesik.
Kurkiewicz Mieczysław – cywilny – inżynier, legit. członka T-wa Wędkarskiego w Krakowie, list,
2 karty pocztowe.
Bączkowski Witold – ppor. – kopertaz z listu, odznaka wojskowa, różaniec, medalik, pamiątkowy
medal aluminjowy niemiecki z roku 1870-71, kartka
z zapiskami.
Nierozpoznany – ppor.
Rosengart Aleksander – por. – lekarz, wizytówka, zam. Warszawa, ul. Oboźna Nr. 11, urodz. 3.I. 1889 r.,
karta MOB, książka oficerska, pismo wojskowe, Krzyż
Walecznych, list.
Mussil Paweł – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, dowód osobisty, 8 kart pocztowych, foto,
2 medaliki z łańcuszkiem.
./.

Katyń 22 maj 1943 r.
spr. [parafa nieczytelna]
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- 14 02866.
02867.
02868.
02869.
02870.
02871.
02872.
02873.
02874.
02875.
02876.
√ 02877.
02878.
02879.

Rynkowski Ludwik, por. –
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Witkowski Marian, wojsk. –
Krochmalski Jan, wojskowy –
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojskowy
Glinicki Stanisław, ppor.
Nierozpoznany kpt. 25 pp.
Ciepły Józef, ppor.
Budner Władysław, ppor.
Filipowicz Stanisław, por.
Nierozpoznany wojskowy
Janson Edward, ppor. inż.

Odpis

legit. osob. MSWojsk., wizytówka, zam. Warszawa, ul.
Śniadeckich 9, medalik.
list z Siedlec z dn. 27.XII.1939. /Kochany Mieciu/
kartki pocztowe od Witkowskiej Anny, Warszawa, koperta
zam. Łódź, Al. Unii nr. 18 m. 32, notatnik, medalion
kartka pocztowa, list
ks. ofic.
ur. 22.XI.1902, dowód osob. ks. ofic., list
ur. 1912 r. ks. ofic.
dr. md. dyplom Uniwers., bezpł. bilet. kolej, legit. urz.
państw. dowód osob. metryki dzieci, metryka ślubu, kartki
pocztowe, listy, fotografie, medalion.

ur. 1907 r. zam. Oszmiana, ul. Sadowa 89, znak rozpozn.,
legit. służbowa, prawo jazdy, upoważnienie wydane
przez Starostwo Powiatowe Oszmianaa, świad. szczep.
w Kozielsku, prawo jazdy i list
02880. Jaszcz Marian Zenon, wojsk. – ur. 9.III.1907. wyciąg z ks. ludności, kartki pocztowe, świad. szczep.
w Kozielsku, prawo jazdy i list
02881.
Nierozpoznany wojskowy
02882. Nierozpoznany wojskowy
02883. Przybyszewski Makary, wojsk. –
świad. karta przydziału wojennego, list, świad. szczep.
w Kozielsku, fotografia z podpisem: „Dla wspomnień
z przeszłości na przyszłość – Irena Gutkowska”.
02884. Dudziński Władysław, por.
legit. Banku Polskiego, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1440,
2 kartki pocztowe, kalend., medalik
02885. Lipowski Edward, por.
urzędnik, ur. x 10.X.1905, w Warszawie, zam. W-wa, Al.
Wojska Polskiego 29 m. 55. ks. PKO. legit. urzędn. Zarz.
Miejskiego W-wa, kartki pocztowe, list, pisany w Kozielsku,
3-go IV.1940 r.
02886. Pusch Sergiusz, wojsk.
list, kartki pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku
02887. Kacprzak Franciszek, wojsk.
- zaświadczenie, świad. szczep. w Kozielsku nr. 99, legit.
Tow. Starachow. Zakł. Górn., fotografia z napisem:
„Zawiadomić żonę – Wanda Kacprzak, Wierzbnik, ul.
Iłżecka 36”, medalik
√ 02888. Żelawski Władysław, ppor.
inż. – ks. ofic, prawo jazdy, pozwol. na broń, przepustka,
listy, fotografie, medalik z łańc., różaniec
02889. Nierozpoznany ppor.
02890. Nierozpoznany wojskowy
telegram w jęz. ros. „Zdrowa, mieszkam Szarkowszczyzna
– bądź spokojny….. Maria”, medalik
02891.
Przychodzki Marian, wojsk.
naucz. legit. urzędn. listy
02892. Nierozpoznany por.
świad. szczep. w Kozielsku nr. 1610
02892 a/ Nierozpoznany wojskowy

spr. EU. 12.VI.43
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Odpis
- 15 02893.
02894.
02895.
√ 02896.

Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Kobyliński Józef, ppor.

02897.
02898.
02899.

Sikorski Tadeusz, por.
Baoarwicz Kazimierz, wojsk.
Piłat Franciszek, ppor.

02900.

Bubik Witold, wojsk.

02901.

Budkiewicz Ignacy, kpt.

02902.
02903.

Nierozpoznany wojskowy
Owczyński Bronisław, cyw.

02904.

Jakubowski Bronisław, kpt.

02905.

Zając Stanisław, wojsk.

02906.

Jagiełło Henryk, kpt.

02907.

Jachman Feliks, wojsk.

02908.
02909.

Nierozpoznany wojskowy
Kłos Bernard, wojsk.

02910.

Pospieszałowski Wiktor, ppor.

02911.
02912.

Nierozpoznany ppor.
Graduszewski Eugeniusz, wojsk. –

02913.
02914.

Nierozpoznany ppor.
Romanowski Bolesław, cyw.

02915.
02916.

Pasieka Adam, ppor.
Nowik Stefan, wojsk.

02917.
02918.
02919.
02920.
02921.
02922.

Nierozpoznany wojskowy
Drucki Daniel, por.
Czubernard Jan, por.
Romanowski Maksymilian, Bogusław, –
Nierozpoznany xpor.
Nierozpoznany wojsk.

– świad. szczep. w Kozielsku
– list zastawny nr. 364570 Warsz. Tow. Poż. oddz. w Łodzi
z dn. 26.V.1939. na bransoletkę złotą 17 g. próby 3-55 zł.,
legit. ofic., list, 2 odznaki wojsk.
inż. arch., ks. ofic., dowód osob., pozwolenie na broń,
wizytówki, rozkaz wyjazdu, list, medalik, ur. 22.III.1907
ks. ofic., legit. urz. państw., wizytówki, zegarek na rękę
listy, kartki poczt., fotografie, medalik
kartka poczt., list, nadawca: Piłat Janina w. Grodysławice,
gm. Rachonie, pow. Tomaszów Lub.
ur. 12.VII.1908 w Zebrzydowicach p. Cieszyn, dowód osob.,
świad. ślubu
poświadczenie obywatelstwa, rozkaz ewakuacji, odznaka
22 pp.
nauczyciel, ur. 9.III.1908, zam. Dukszty k/Turmont,
Pożemiszki, ks. PKO.
karta badań szpit., świad. szczep. w Kozielsku, odznaka 74
pp., fotografie, modlitewnik, medalik
ur. 3.V.1898. Rokosz, zam. Warszawa, ul. Szara 14 m. 49 /
Górnośląska 27/, ks. PKO., kartki pocztowe, list
legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówki, kalendarzyk
kartki pocztowe, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku,
odznaka Szk. Pchor. Rez. Piech.
legit. Medala Niepodległ., dowód osob., pozwolenie na
broń, wizytówki, legit. upr. do 50% zniżki na autobus
Goślina-Poznań
ur. 1909, znak rozpozn. /Lwów/, wojsk., prawo jazdy,
przepustka, ks. ofic., zaświad. fotografie, 3 kartki pocztowe
listy, kartki poczt., fotografie, odcin. pocztowy, świad. szczep.
w Kozielsku
świad. szczep. w Kozielsku nr. 2817, zaśw. z Pomocy
Lekarskiej dla urzędn. państw.
ur. 28.X.1905., znak rozpozn.
ur. 1885, dowód osob., ks. ofic., karta przydział wojennego,
świad szczep. w Kozielsku nr. 4259
list zaświadcz. lek., skierowanie do lek.
świad. szczep. w Kozielsku nr. 3519, notes, medalik
ks. oficerska
prośba z Kozielska /ros/ na nazwisko Piotrowski Sergiusz,
notatki

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK, niewyraźnie odbita] 12925
spr. [parafa nieczytelna]
---------------------------------------aa – dopisane piórem czerwonym
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02923.
02924.
02925.
02926.
02927.
02928.
02929.
02930.
02931.
02932.
02933.
02934.
02935.
02936.
02937.
02938.
02939.
02940.
02941.
02942.
02943.
02944.
02945.
02946.
02947.
02948.
02949.
02950.
02951.
√ 02952.
02953.
02954.
02955.
02956.
02957.

Odpis.
Tenczyński Wacław – por. – ks. oficerska, karta przydziału wojennego, listy, kartka pocztowa.
Dąbrowski Zbigniew – wojskowy – kartka pocztowa z nad.: Ewa Dąbrowska Warszawa, ul. Śniegockiej
Nr. 5 m. 10.
Nierozpoznany – wojskowy.
Rumich Jan – wojskowy – legit. urzędnicza, legit. do odznaki Baonu Pchor. Rez. Piech. w Śremie 1938 r.,
oraz odznaka, notes.
Manulak Bogdan – wojskowy – ks. oficerska, legit. urz. państw., św. szczep. w Kozielsku Nr. 3293,
medalik.
Kroczyński Stanisław – por. – dowód osobisty, legit. urz. państw., prawo jazdy, pozwolenie na broń,
wizytówka
Ospalec-Ostrowski Ferdynand – trangulator, legit. WIG, przepustka, odznaka.
Szmigielski Zygmunt – ppor. – ks. ofic., karta przydz. wojennego, listy
Pekusz Teofil – por. – listy, kartka pocztowa.
Sienkiewicz…..? – kartka pocztowa z Kozielska z adresem: Weronika Sienkiewicz Grodno
ul. Bernardyńska Nr. 1, kartka pocztowa, listy, św. szczep.
w Kozielsku.
Janczakowski Władysław – ppor. – list, kartka pocztowa.
Rutke Jan – wojskowy – kartka z książki oficerskiej, legit. urzęd., karta powołania, pismo z PMT,
wizytówki.
Rek Jan – wojskowy – listy /jeden z Göteborg/, kartki pocztowe, telegram, różaniec.
Nierozpoznany – wojskowy – list /Kisorycze 24.XII.39 – Kochane moje Jasiątko/ fotografia podpisana
„Kochanemu Tatku-Hanusia. Kisorycze 31.VIII.1939”.
Szwantner Józef – wojskowy – list, kartka pocztowa.
Oryński Eugenjusz – wojskowy – legit. osobista MSWojsk., listy.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
Szmurło Witold – wojskowy – św. szczep. w Kozielsku Nr. 1112, kartki pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3385.
Chodkowski Stanisław – wojskowy – ks. ofic., legit. urzędn., list.
Nierozpoznany – cywilny.
Przetak Mieczysław – ppor. – św. szczep. w Kozielsku Nr. 3122, skierowanie do przychodni
dentystycznej, przepustka, kartki z rysunkami.
Babula Jerzy – wojskowy – dowód osobisty, potwierdzenie zameldowania, świad. szczep. w Kozielsku,
medalik.
Sztekler Henryk – ppor. art. – stud. SNP, książka oficerska, prawo jazdy, wizytówki, notes.
Walkowiak Józef – wojskowy – ur. 9.VI.1909 r. w Górze, nauczyciel, ks. oficerską, świad. POS, legit.
do odznaki Szk. Pchor. Rez. Piech.
Hawranke Konrad Walerjan – ppor. – ur. 24.X.1891, dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa,
wyciąg ze służby wojskowej /niemiecki/, różaniec.
Kacki Henryk – wojskowy – książka oficerska, legit. Banku Rolnego.
Nierozpoznany – ppor. – kwit pocztowy.
Rodz Cezary – ppor. – inż. arch., dyplom, wizytówki, przepustka.
Nierozpoznany – wojskowy – kartka pocztowa z Oflagu, świad. szczepienia w Kozielsku, różaniec.
Jankiewicz….? – ppor. – rozkaz wyjazdu, zaświadczenie.
Nierozpoznany – wojskowy. – świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pawłowski Edmund – wojskowy – książka oficerska, św. szczep. w Kozielsku, medalik.

spr. [podpis nieczytelny]
[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

252

- 17 –
Odpis
02958.
02959.

Stojaczyk Bronisław, kpt. –
Linder Jan, wojsk.

02960.
02961.

Nierozpoznany ppor.
Henrich Jan Feliks, ppor.

02962.
√ 02963.
02964.
02965.
02966.
02967.

Psuja Bolesław, wojsk.
Łuczak Szczepan, ppor. inż.
Zalewski Czesław, wojsk.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany cywilny
Kofluk Jan, por.

02968.
02969.
02970.
02971.

Nierozpoznany wojskowy
Pereus Kazimierz, wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Czyżewski Jerzy, ppor.

02972.
02973.

Blendzki Bolesław, wojsk.
Paluch Józef, por.xobs.

02974.
02975.
02976.

Nierozpoznany wojskowy
Chociłowski Władysław, wojsk.
Malaczyński Kazimierz, por.

02977.

Nierozpoznany wojskowy

02978.
02979.
02980.
02981.

Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany kpt.
Czajka Stefan, ppor.
Szczepaniuk Roman, por. obs.

√ 02982.
02983.
02984.

Dzierżanowski Ludwik, wojsk.
Wyszomirski Zygmunt, ppor. 33 pp. –
Białogrodzki Kazimierz, por.

02985.

Nadzeński Michał, kpt.

02986.

Sworowski Władysław, por.

02987.

Raszke Marian, wojsk.

02988.
02989.
02990.

Nierozpoznany wojskowy
Furmański Roman, wojsk.
Staniewicz Jan, ppor. inż.

spr. EU.
[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925

leg. osob. MSWojsk., papierośnica monogram BS
– list z Kozielska na adres: Linder Wacław Skarżysko
Kamienna, ul. Brzozowa nr. 1, kartka pocztowa, medalik,
notes
ur. 19.VII.1907., ks. ofic., dowód osob., prawo jazdy, świad.
ślubu, listy
ks. ofic., 2 kartki pocztowe, list, medalik
2 ks. PKO., pozwolenie na broń, wizytówki
kartki pocztowe z MCK. Genewa, list, notes.
obrączka /Marysia 1937/, medalik
dowód osob., karta mob., świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówki
świad. szczep. w Kozielsku, kartki poczt. fotografie.
świad. szczep. w Kozielsku, pisma urzęd. notes, drugie świad.
szczep. w Kozielsku na nazwisko: Bulicz Włodzimierz
rozkaz wyjazdu, kartki z nazwiskami
kartki poczt. list, wizytówka, odznaka obserwatora
i odznaka SP.
– ks. oficerska
leg. osob. MSWojsk. legit. odznak: KK i OS pozwolenie na
broń, 2 kartki pocztowe.
odcinek pocztowy /ros/ Halina Gajewska
Święciany Nowa nr. 9, medalion
kartka z rysunkiem
kartka z nazwiskami
książka ofic., legit. urz., pozwolenie na broń, medalik
wojskowe prawo jazdy, wizytówki, 4 kartki pocztowe,
świad. szczep. w Kozielsku, odznaka SPL., medalik
inż. legit. PWU zbr.
znak rozpozn.
– leg. osob. MSWojsk., kartka pocztowa, świad. szczep.
w Kozielsku
legit osob. MSWojsk., rozkaz ewakuacji, 3 kartki
pocztowe, list, ryngraf z xxxx napisem: „od mjr. Br.
Balcewiczów Wilno 1939 r.
ur. 1.VI.1896. w Poznaniu, dowód osob., prawo jazdy,
okulary
legit. „Medalu Niepodległości”, legit. Rady Adwokackiej,
świad. szczep. w Kozielsku, kartki pocztowe z nad.:
Elżbieta Raszke, Warszawa, Wspólna 20.
ur. 1900. znak rozpozn. /Łódź/, bilet kolei elektrycznej.
ks. ofic., legit. urzędn., prawo jazdy, legit. PZŁow.,
pozwolenie na broń, leg. uprawniająca do przestrz.
przepisów drogowych, medalik.
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- 18 Odpis.
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02991.
02992.
02993.
02994.
02995.
02996.

Nierozpoznany – wojskowy.
Mantel Stanisław – por. – 2 kartki pocztowe, św. szczep. w Kozielsku
a
Janusz Jan – por.a – ur. 23.I.1894 w Czechowicach, zam. Katowice Kamienna, książka PKO.
Jakubiec Adam – wojskowy – listy, fotografje, medaljon w pudełeczku.
Andrzejewski Stanisław – wojskowy – ur. 1909 r., znak rozpoznawczy /Postawy/.
Budyn Józef – ppor. – ur. 1904 r., znak rozpoznawczy /Kraków/, pozwolenie na broń, świad. szczep.
w Kozielsku.
02997. Lepiarski Marjan – por. – legit. urzęd., świad. szczep. w Kozielsku.
√ 02998. Grodzki Edmund – wojskowy – dr. med. ur. 6.X.199212, dow. osob., Matka Boska wyryta na drzewie.
√ 02999. Finkielkrand Jerzy Izydor – ppor. lek., ks. ofic., przepustka, zwolnienie ze szpitala.
b
03000.
Nierozpoznany – ppor.b
03001.
Pilarczyk Zygmunt – ppor. – książka oficerska, list, kartka z rysunkiem „Wielkanoc Polskich Oficerów
w Kozielsku 1940 r.”
03002. Skowroński Henryk – ppor. – ur. 10.X.1913, książka oficerska, 2 listy, notes, karta szpitalna szpitala
św. Jana w Otyce.
03003. Gwoźdź Czesław – aspirant straży granicznej – legit. urzęd., listy
03004. Świerkowski Z Kazimierz – por. – legit. osobista MSWojsk., notatki, rozkaz.
03005. Falkowski Paweł – wojskowy – kartka pocztowa.
03006. Nierozpoznany – por.
03007.
Karwański Roch – wojskowy – dow. os., św. szczep. w Kozielsku Nr. 3044.
03008. Szczepanik Ryszard – ppor. – znak rozpoznawczy /Pińsk/, list.
03009. Nierozpoznany – wojskowy – list, telegram, odznaki: obserwatora i pułku lotniczego /Kraków/ ?
03010.
Spruch Wacław – ppor. – ur. 31.XII.1913, książka oficerska, karta mob., karta wypłaty.
03011.
Garnowski Mieczysław – ofic. art., ur. 5.IX.1911, znak rozpozn., medalik.
03012.
Omeljan Wacław – wojskowy – dow. osob., legit. urz., negatywy.
03013.
Grabowski Henryk – por. – list.
03014.
Bujnowski Zygmunt – ppor. – ur. 25.II.1905M13 ks. oficerska, karta mob., rozkaz wyjazdu, świad.
szczep. w Kozielsku, fotografia.
03015.
Hemerling Emil – cywilny – listy.
03016.
Ratajczak Ludwik – ppor. – ur. 9.VIII.1909 r., ks. ofic., legit. urzęd., książka PKO, odznaka wojskowa,
medalik.
03017.
Paprota Antoni – ppor. – książka oficerska, karta przydziału wojennego, krzyżyk z łańcuszkiem.
03018.
Molendzki Kazimierz – wojskowy – kartka pocztowa, koperta, medalik.
03019.
Nierozpoznany – wojskowy.
03020. Bielski Stanisław – por. – 2 listy.
03021.
Nierozpoznany – ppor.
03022. Grochocki Franciszek – por. – rozkaz wyjazdu, legit. szkolna, zaświadczenie.
03023. Nierozpoznany – cywilny.
03024. Ciesielski Tadeusz – por. obs., paszport zagraniczny, legit. WKS „Okęcie”, prawo jazdy, rozkaz
wyjazdu, leg. osob., MSWojsk., kartki poczt., fotografje,
zaśw.
03025. Hoppe Edward – wojskowy – 2 wizytówki, odznaka Baonu Pchor. Rez. Piech.
03026. Hetmanek Stanisław – wojskowy – 2 kartki pocztowe, list.
03027.
Nierozpoznany – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 550, odznaka pułkowa, tarcza szkolna
„28H”.
Spr. (...)[parafa nieczytelna, JM?]
-----------------------aa – dopisane piórem z niebieskim atramentem identycznym z podpisem sprawdzającego.
bb - dopisane piórem z niebieskim atramentem identycznym z podpisem sprawdzającego.
12
13

Tak w tekście; właściwie:1892.
Tak w tekście.
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- 18 - /ciąg dalszy/
Odpis.
03028.
√ 03029.
√ 03030.

Wilk Piotr – por. – legit.: odznaki 65 pp. i SPR oraz odznaki, pozwolenie na broń, wizytówki,
ryngraf.
Rybus Mieczysław – wojskowy – dr. med., dowód osobisty, prawo jazdy, medalik.
Garduga Kazimierz – wojskowy – dr. med., św. szczep. w Kozielsku, listy.
Katyń 22. V. 1943 r.

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925
spr. (...) [parafa nieczytelna, JM?]
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03031.
03032.
03033.

03034.
03035.
03036.
03037.
03038.
03039.
03040.
03041.
03042.
03043.
03044.
03045.
03046.
03047.
03048.
03049.
03050.
03051.
03052.
03053.
03054.
03055.

03056.
03057.
03058.

Nierozpoznany – wojskowy.
Krechowski Stanisław – ppor. – ur. 1914 r., znak rozpoznawczy /Lwów-Miasto/, legit. szkolna, świad.
szczep. w Kozielsku, kawałek listu, medaljonik serduszko,
modlitewnik /Nr. świad. szczep. 2803/.
Pillich Adam – wojskowy
– zam. Warszawa, Mickiewicza Nr. 37 m. 8, 2 wizytówki,
2 fotografje, telegram, list, kalendarzyk, medalik
z łańcuszkiem, kartka pocztowa z nad.: Adam Pillich,
Warszawa, Mickiewicza Nr. 37 m. 18.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2754, kompas, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – por.
Staszewski Tadeusz – por. – 6 kartek pocztowych z nad.: Jadwiga Staszewska Warszawa,
ul. Mazowiecka Nr. 8, wizytówki, notesik.
Nierozpoznany – por. – list bez koperty, kartka z notatkami.
Orłowski... ? – por. – książka oficerska, list, notes, ur. 15.I.1894.
Krakowski Mieczysław – ppor. – książka oficerska, świad. szkolne, bilet tygodniowy PKP.
Nierozpoznany – wojskowy.
Wasilewski Leon – ppor. – legit. szkolna, legit. czł. Koła Mat. Fiz. UJP w Warszawie, karta biblioteczna,
kalendarz.
Rzezniczek Adolf – ppor. – kartki z książki oficerskiej, 2 listy w języku niemieckim, różaniec.
Maliszewski Bolesław – ppor. – ur. 1905 r., znak rozpoznawczy /36-05 Biała Podlaska/, 2 kwity, karta
ewidencyjna z Kozielska /ros/, notes.
Nierozpoznany – wojskowy – legit. osobista MSWojsk., kartka z notatkami.
Nierozpoznany – ppor.
Tutschek Adolf – ppor. – 4 kartki pocztowe z nad.: Georg Tutzek Sternbaruag k/Kępna, 2 dyplomy
nauczycielskie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Czaplicki Stefan Cezary – ppor. – ur. 1904 r., karta mob., legit. odznaki 28 p. strz. Kaniowskich
i odznaki Baonu Szk. Pchor. Rez. piech.
Nierozpoznany – ppor.
Gryke Władysław – ppor. – ur. 1906 r., znak rozpoznawczy /Wołkowysk/ 2 kwity pocztowe /ros./
z nad.: Niemczynowicz Antoni Swisłocz, woj. Białostockie
Sikora Aleksander – wojskowy – 3 kartki pocztowe z nad/: Stefan Pieńkowski Warszawa, ul. Hoża
Nr. 61.
Machnacz Zygmunt – wojskowy – dowód osobisty z fotografją, telegram, wykaz osób internowanych
w Kozielsku mających wyjechać do ZSSD14, kartka pocztowa
z dnia 2.IX.1939 do Białegostoku na nazwisko omawianego
nad.: Jakób Zakhejm-Grodno, różaniec.
Santarius Karol – por. – zam. Cieszyn, 2 wizytówki, książka oficerka.
Chudykiewicz Wiktor – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3520, kwit /ros/ na zebrane
rzeczy, kartki pocztowe, listy na jednym adresem: Władki,
Zakopane, ul. Kolejowa.
Nierozpoznany – wojskowy.

spr. (...) [parafa nieczytelna, JM?]
----------------------------------------aa – zmieniona atramentem kolejność liter: „ur” na „ru”

14

Odpis.

Tak w teście
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03059.
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256

Odpis.

Culko /Całka?/ Stanisław – wojskowy – wojskowy – książka oficerska, kawałek listu pisanego
z Warszawy /”Najdroższy Staśku”/
Nierozpoznany – wojskowy.
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03067.
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03088.
03089.

03090.
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Czułkowski Franciszek Ksawery – por. – ur. 1892 r., znak rozpoznawczy /Bydgoszcz/ 130-7/.
Nierozpoznany – por.
– kwit /ros/ na zabrane rzeczy, 2 kartki z zapiskami na
jednej adres: Dr. Karol Rozensztrauch W-wa Pańska
Nr. 9/4.
Nierozpoznany – wojskowy.
Puchaczewski Jan – wojskowy – legit. urzęd. państw., zaświad. lekarskie z Wilna, notesik, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 439, referendarz Dyr. Okręg.
Poczt. i Telegra[...] w Wilnie.
Nierozpoznany – por.
Kapelański Tadeusz – ppor. – świad. Państw. Konserwatorjum Muzycznego w W-wie /ukończenie
kursu kompozycji dyrygowania, pismo światowego
Związku Polaków z Zagranicy, zam. W-wa, ul. Wspólna
39-15, metryka, wypis z aktu urodz., legit. szkolna,
3 różne legit., świad szczep. w Kozielsku, Nr. 2007,
list, cygarniczka.
Tylewicz Jan – wojskowy – nr. 1.X.1913, zam. Grudziądz ul. Marszałka Focha, książka PKO.
Zackiewicz Jan – ppor. – ur. 1914 r., metryka urodz. /Pensylwanja/ karta powołania, pismo wojskowe
z 8 Dyonu Art. Przeciwlot. w Toruniu na adres Poznań
Jeżycka Nr. 45 m. 5, listy, telegram, recepta, dowód osobis.
Kościelak Roman Dominik – ppor. – ur. 8.VIII.1912 r., książ. ofic., leg. urzędn. państw., fotografię.
Nierozpoznany – ppor.
Paszkowski Kazimierz – ppor. – 2 wizytówki – Technolog-mechanik, legit. urzędn. państw., 2 listy,
cygarniczka drewniana
Solski Kazimierz – cywilny – 3 karty pocztowe z nadaw: Halina Solska, Rembertów ul. 11 Listopada.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – ppor.
Zawadzki Teofil – wojskowy – książka ofic., karta przydziału wojennego
Widdeniek Ferdynand – ppor. – mgr. praw., 2 wizytówki
Piasecki Ryszard – ppor. – syn Władysława, list z bnadaw: Piasecki Władysław – Sosnowice
k/ Parczewa woj. Lublin, kartki z nazwiskami i adresami.
Gadzała Stanisław – wojskowy – list, 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3632, kartki
z zapiskiem.
Nierozpoznany – wojskowy – kwit /ros/ na zabrane rzeczy, 2 kartki z zapiskami, różaniec, medalik,
dewizka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Roszkowski Czesław – wojskowy – wizytówka, dowód osob., urodz. 1905 r. legit. Zw. Spółdz.
Rolniczych w Warszawie.
Cała Julian – ppor. – książka ofic., wizytówka.
Kosiński Tomasz – por. – znak rozpoznawczy – Kamionka Str., ur. 1908 r.
książka ofic., prawo jazdy, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Golędzinowski Czesław Józef – wojskowy – świad. metryczne ślubu i świad. metryczne urodz.
i chrztu – parafii z Wilna, zaświad. P. K. P. na tygod. bilet.
Nierozpoznany – wojskowy.
Teichert Mieczysław – ppor. – mgr. farm., znak rozpoznawczy – ur. 1898 r., zam. W-wa Żulińskiego
Nr. 3, ks. gwaranc. na samoch. firmy P. Fiat, dowód
rejestr., prawo jazdy, karta kontroli opłat, list, karty poczt.,
telegram, kwit rosyj. na zabrane rzeczy.
Nierozpoznany – porucznik.

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK, słabo odbita] 12925
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Odpis.

Sliozberg Juljusz – ppor. – dr. med., wizytówka, zam. W-wa Elektoralna Nr. 28, 2 blankiety recept,
karty pocztowe, fotografie, 2 odznaki wojskowe.
Puzinowski Klemens – wojskowy – leg. osobista MSWojsk., św. szczep. w Kozielsku, karty pocztowe,
koperty z listów, krzyżyk.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Korzyński Kazimierz – wojskowy – dr. med., syn Juljana, świad. szczep. w Kozielsku, karty pocztowe
od Marii Korzyńskiej…..?.
Nierozpoznany – wojskowy – duży kalendarz z zapiskami, list, kartki z zapiskami, 2 modlitewniki,
różaniec.
Żyła Wilhelm – wojskowy – list i 2 karty pocztowe.
Urbanowicz Wiktor – wojskowy – wizytówki – radca wojew. – Chorzów-Katowice, bilet Śląskich
Linji Autobus., legit. Zw. Ofic. Rezerwy, papierośnica
z napisem „Maryla” i monogramem „U.W.”, legit. członk.
Rodziny Urzędn. – Koła w Katowicach, medalik.
Szwedowski Bolesław – ppor. – książka oficerska, 3 karty pocztowe z nad. Szwedowska ? –W-wa,
Tamka Nr. 5 m. 19.
Szastak Eugenjusz – ppor. – znak rozpozn., urodz. 1908 r., list, dowód na motocykl, zam. W-w, Złota
Nr. 55 m. 6, karta poczt.
Dziębowicz Leonard – ppor. – mgr. praw, książka PKO, urodz. 1901 r. w W-wie, zam. Lublin,
Żwirki i Wigury 4-15, karta MOB, legit. urzędn. państw.,
wizytówka.
Matusiak Roman – por. – karta MOB, karta zwolnienia wojskowego, dwie odznaki wojskowe.
Krajewski Bolesław – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 607, obrazek Świętego na
deszczułce.
Nierozpoznany – ppor.
Wyczesany Marceli – wojskowy – 2 listy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Cimek Roman – wojskowy – dowód osobisty, ryngraf i medalik.
Wazl Jerzy – wojskowy – legit. urzędn., państw., książka biletowa PKP, pismo Min. Komunikacji
– Wydz. Turystyczny, 2 foto, kartki ks. oficerskiej, 2 listy,
2 karty pocztowe.
Pułaski Stanisław – por. – książka oficerska.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kowalski Mieczysław – por. – urodz. 25.V.1885 r., 2 legit. oficerskie, karta poczt., świad. Krzyża Srebr.
Zasługi, 1 zaświadczenie.
Kitlas Wincenty – kpt. – /w ubraniu cywilnym/ legit. MSWojsk. książka PKO, leg. urzędn. państw.,
zaświadczenie lekarskie.
Białowiejski Maksymilian Edward – ppor.- inż., wizytówki, książka ofic., dowód osobisty, rozkaz
wyjazdu, pozwol. na broń, legit. łowiecka z Sarn, medalik.
Szumański Stanisław – wojskowy – inż górn., dowód osobisty, urodz. 4.V.97 r. w Kołomyji.
Preyer Marian – wojskowy – koperta z listu, karta pocztowa od Heleny Preyerowej, 2 odznaki
wojskowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – książka PKO Nr. 115986-H/ tytuł. karta wyrwana /Mkarta pocztowa/
trudno czytelna.
Nierozpoznany – wojskowy.

spr. (...)[parafa nieczytelna, JM?]
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03119.

Siwicki Aleksander – wojskowy –
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Odpis.

dowód osobisty, urodz. 16.VIII.1898 r., legit. urzędn.
państw., 2 kwity meldunkowe, miniaturka Krzyża
Walecznych, odznaka wojskowa.
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03120.

Zennerman Józef – ppor. –

03121.

Sobolewski Jan – wojskowy –

03122.
03123.

Nierozpoznany – wojskowy.
Skiendzielewski Piotr Konrad – ppor. – karta przydziału wojennego, listy, świad. szczep. w Kozielsku
2430.
Nierozpoznany – por.
– 2 wizytówki „Stanisław Machowski”.
Nierozpoznany – wojskowy –
1 wizytówka „Lubowiedzka Zofia, 1 wizytówka „Zdzisław
Pręgowski – stud. Archit. Polit. Lwowskiej” – pisana do
„Pana Inżyniera-Profesora”, 3 kartki z zapiskami.
Nierozpoznany – por.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – wojskowy
– świad. ślubu, świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy.
Szyke Stanisław – kpt.
– syn Władysława, św. szczep. w Kozielsku 2179.
Ryngwelski Jan – ppor.
– odpis książki oficerskiej, legit. urzędn. państw., karta
pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku, list, 2 karykatury
w ołówku.
Jakubowski Henryk – ppor.
– dowód osobisty, urodz. 1.XI.1910 r., legit. odz. Szkoły Pchor.
Artyl., zaświad. wojskowe odbytych ćwiczeń, świad. szczep.
w Kozielsku.
Pągowski Ksawery Marian – kpt.
– legit. osob. MSWojsk., świad. POS, list, list kwit zarządu
cmentarza w Łodzi, świad. szczep. w Kozielsku, kartki
z zapiskami, medalik z łańcuszkiem.
Brzeziński Adam Roman – ppor. – książka oficerska, 3 wizytówki, karta MOB, różne foto, 2 karty
pocztowe.
Kulczycki Włodzimierz Eustachy – ppor. – książka ofic., ur. 8.V.1913 r.
Nierozpoznany – wojskowy
– dowód osobisty nieczytelny /chemja/
Nierozpoznany – wojskowy.
Wisłocki Jan – wojskowy
– znak rozpoznawczy – Złoczów – ur. 1912 r.
Kaleciński ...?... – wojskowy
– karta pocztowa z nadawcą: Niedźwiedzki.?, Łódź, ul.
Przejazd Nr. 27.
Nierozpoznany – wojskowy.
Grzałka Józef – ppor.
– książka oficerska, wizytówka, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
– 2 różne wizytówki na nazwiska:
a/ Szczeniowski Władysław.
b/ Adela Prinzessin v. Ratibor u. Corvey.
2 medaliki z łańcuszkiem.
Boguszczak Józef – ppor. – dr.
wizytówki – Katowice, dowód osobisty, legit. Zw. Ofic. Rez.,
świad. szczep. w Kozielsku 4002, różaniec w pudełeczku.
Szczuka Stanisław – cywilny
– podarte kartki dowodu osobistego, 2 medaliki.
Bielak A...?... – wojskowy –
dr., znak rozpoznawczy rysowany, kwit firmy W. Wentzel
– Ostrów Wlkp. na wpłatę 200 zł.
Fusek Józef – wojskowy
– wizytówka, świad. szczep. w Kozielsku, ks. oficerska.
Nowak Jan
– legit. urzędn. państw., legit. szkolna z dobrą foto, urodz.
1905 r., książka oficerska.
Pytlakowski Stanisław – ppor.
– znak rozpozn. – Warszawa /3-urodz. 14.X.1898 r. Mkarta
MOB., świad. ślubu, zamiesz. w Wesołej, figurka w pudełeczku.

03124.
03125.
03126.
03127.
03128.
03129.
03130.
03131.
03132.
03133.
03134.
03135.
03136.
03137.
03138.
03139.
03140.
03141.

03142.
03143.
03144.
03145.
03146.
03147.

spr. Z K
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wizytator szkół, 2 książki PKO, urodz. 30.VII.1893 r.
w Krakowie, zam. Lublin, ul. Szopena Nr. 13 m. 7, legit.
urzędn. państw., dowód osob., metryka, świad. szczep.
w Kozielsku, list, wizytówka, złota dewizka.
książka PKO, nauczyciel, urodz. 2.II.1897 r., Lojstry, legit.
urzędnika państw.
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03148.
03149.
03150.
03151.

Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – odcinek poczt. z nadawcą: Szmidt Lucja.
poczta Witaszyce, Cukrownia Witaszyce woj. Poznań.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – karta pocztowa niecz., odznaka wojskowa.
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Wiza Cezary – por. – urodz. 27.VIII.1899 r., książka oficerska, paszport zagraniczny, dowód
osobisty.
Kocowicz Tadeusz – wojskowy – dowód osobisty, urodz. 28.X.1908 r. świad. szczep. w Kozielsku
Nr. 2998, karta pocztowa, złoty medalik z datą 8.VI.1911
z łańc.
Niezabitowski Gotfryd – wojskowy – ur. 8.X.1908 r., dowód osobisty, list, 3 kartki pocztowe, karta
mob., legit. PZUW., świad. szczep. Nr. 2695.
Przytarski Franciszek – ppor. – ur. 1913 r., prawo jazdy, dowód osobisty, kartka pocztowa, odz.
wojskowa, medalik.
Car Władysław – kpt. – świad. szczep. w Kozielsku, legit. osobista MSWojsk., obrączka złota.
Hejnowicz Kazimierz – ppor. – inż. kontr. w Biurze Badań tech. Broni panc. w Warszawie, legit.
osobista MSWojsk., legit. urzędnika państw., prawo jazdy,
legit. LMiK., legit. Stow. Inż. i Mech. Polskich.
Nierozpoznany – ppłk.
Palewicz Eustachy Wiktor – kpt. – ur. 17.IV.1899, legit. osobista MSWojsk., znak rozpozn., list,
wizytówka, złoty medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Jaworski...? Felicjan – ppor. – urodz. 20.X.1904 r., książka oficerska, św. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Bladye Marian – wojskowy – urodz. 1909 r., znak rozpozn. – Lwów.
Kordowski Wacław Wiktor – ppor. – urodz. 10.III.1907 r., książka oficerska, fotografie, kartki
z zapiskami, różaniec, medalik z łańcuszkiem.
Żuławski Kazimierz – ppor. – książka oficerska, telegram, karta pocztowa, świad. szczep. w Kozielsku,
wizytówka, zaświadczenie, zamieszk. W-wa, Kopernika
Nr. 30.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kowal Aleksander – kpt. – syn Grzegorza, świad. szczep. w Kozielsku, kartka z zapiskami, odznaka
wojskowa, 2 medaliki.
Nierozpoznany – ppor.
Nieniewski Marian – kpt. – urodz. 1897 r., książka oficerska, karta MOB, dowód osobisty, legit.
Medala Niepodległości, karta pocztowa.
Cieślewicz Władysław – wojskowy – wizytówki, różaniec, medalik.
Sokołowski Kazimierz – wojskowy – lek. weter., urodz. 18.II.1906 r. zam. Wieluń, Mickiewicza
Nr. k15, książ. PKO.
Przeworski Antoni, ppor. – ppor. – lekarz, urodz. 10.II. 1897 r., znak rozpoznawczy, telegram,
pocztówki.
Łakota Roman – cywilny – 3 listy, miniaturka odznaki P. O. W., medalik.
Wolski Zygmunt – por. – wizytówki, listy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Wasiewicz Bronisław – por. – książka oficerska, karta łowiecka.
Nierozpoznany – porucznik.
Jakuszko Jan – kpt. br. panc. – wizytówka, pozwolenie na broń.
Kabarowski Włodzimierz – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku, karta pocztowa.
Mastalerz Mieczysław – ppor. – karta pocztowa, karta płacy.
Tacikowski Euzebjusz Stanisław – ppor. – książka oficerska, dowód osobisty, świad. szczep.
w Kozielsku, świadectwo ślubu, prawo jazdy.
Martyni Witold – wojskowy – 2 karty pocztowe, pokwit. ros. za zabrane rzeczy, medalik.
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spr. EU.

262

doKumenTY

263

- 23 - /ciąg dalszy/

√ 03183.
03184.

Lalka Wacław – por.
Śliwonik Jan Wacław – por.
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– lekarz, leg. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku.
urodz. 1899 r., dowód osobisty, leg. urzędn. państw., pismo
Komisar. Rządu m. W-wy, świad. szczepienia w Kozielsku.
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Odpis.

03185.
03186.

Nierozpoznany – cywilny –
Nierozpoznany – wojskowy –

03187.
03188.
03189.

Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – por.
Daszkiewicz Erwin – kpt. –

03190.
03191.

Nierozpoznany – wojskowy.
Hussakowski-Szczepanik Zygmunt – wojskowy – 2 wezwania do prób pojednania z Mościsk, pismo
Oddz. Powiat. Zw. Straży Pożar. w Mościskach, książka –
wyciąg z ks. głównej Intend. Straży Pożar. w Mościskach,
pismo Starost. Powiat. Referat Rent Inwalidzkich,
4 odznaki woj.
Nierozpoznany – wojskowy –
2 listy, 2 karty pocztowe.
Wieczorek Jan Kazimierz – por. artyl. – wizytówki, metryka urodz., metryka ślubu, legit. osob.
MSWojsk., świad szczep. w Kozielsku Nr. 922, wizyt.
Wiktor Wieczorek – inż.
Żmijewski Tadeusz – ppor. –
karty pocztowe, koperta z listu z nadawcą:...?...jewska
W-wa, Świętokrzyska Nr. 11.
Goncik Karol – ppor. –
książka oficerska, legit. urzędn. państw., dowód osobisty,
medal za ratowanie ginących.
Nierozpoznany – wojskowy –
książka oficerska.
Rosenzweig Aleksander – por. – karta MOB, wizytówki – przedstawiciel Modrzejów-Hantke, zam.
Łódź, Piotrkowska Nr. 130, legit. Zw. Ofic. Rezerwy, karta
przydziału wojennego, fotos, 2 medaliki.
Wójcik Piotr – por. – dr. med. –
wizytówki, st. asyst. Kliniki Chirurg. Dziecięcej, zam.
W-wa, Widok Nr. 17 m. 2, książka ofic. legit. urzędn.
państwowego.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy –
karty pocztowe, listy, 2 foto, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy –
list, świad. szczep. w Kozielsku, kartka z zapiskiem,
wyblakłe foto, różaniec, dewizka.
Palukajtis Antoni – por. –
2 listy, koperta od listu.
Kociatkiewicz Kazimierz – wojskowy – legit. urzędn. państw., list, karta poczt., 2 pisma Komitetu
Rewoluc. Uchodźców w Krzemieńcu.
Bielski Henryk – kpt. –
legit. osob. MSWojsk., św. szczep. w Kozielsku, wizytówki.
Nierozpoznany – ppor.
– 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku, medalik
z łańcuszkiem.
Moroz Paweł – wojskowy
– znak rozpoznawczy, N. Dek. – urodz. 1913 r., świad.
szczep. w Kozielsku, kartki legit. osob. MSWojsk., wyblakłe
foto, list, medalik.
Pierepeliński Eugenjusz – wojskowy – dowód osobisty, pismo –nakaz Urz. Skarbowego.
Gucze Jerzy – wojskowy
– karta pocztowa, karta z zapiskami.
Nierozpoznany – ppor. – karta pocztowa.
Nierozpoznany – ppor.
Nelken Samuel – ppor.
– książka oficerska, karty pocztowe, list.
Sukiennik Zdzisław – ppor.
– karta MOB, urodz. 6.IX.1912 r., list pisany do Żywca,
zegarek, notatnik, medalik z łańcuszkiem.
Janicki Marian – por.
– pozwolenie na broń, por. rezerwy 5 p. ułan., wizytówka,
zam. Lipno, kwit. ros. na zabranie rzeczy, kwit T-wa
Lombardowego w W-wie, 2 kartki z zapiskami.

03192.
03193.
03194.
03195.
03196.
03197.
√ 03198.
03199.
03200.
03201.
03202.
03203.
03204.
03205.
03206.
03207.
03208.
03209.
03210.
03211.
03212.
03213.

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925
spr. EU

karta pocztowa, list, złoty krzyżyk.
2 karty pocztowe, 1 kartka z zapiskiem, zegarek kieszonkowy
Zenith z łańcuszkiem.
– list, monogram z portfela „E. K.”
rachunki Staw. Kupców Polsk. w Grodnie, kwity pocztowe,
list nadany z Grodna.
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03214.

Tatkowski Alojzy – por.

03215.
03216.
03217.

Nierozpoznany – ppor. – list.
Śmiałkowski Adam – por. – świad. szczep. w Kozielsku, odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – por. – 5 odznak wojskowych, Krzyż Niepodległości.

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925
spr. EU.

Odpis.

– legit. urzędn. m. Krakowa, 2 pisma Zarządu miasta
Krakowa, 2 odznaki wojskowe, notesik.
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- 25 03218.
03219.
03220.
03221.
03222.
03223.
03224.
03225.
03226.
03227.
03228.
03229.
03230.
03231.
03232.
03233.
03234.
03235.
√ 03236.
03237.
03238.
03239.
03240.
03241.
03242.
03243.
03244.
03245.
03246.
03247.
03248.

Odpis

Pstrągowski Kazimierz – ppor. – dowód osob., rozkaz wyjazdu.
Nierozpoznany – wojsk.
– wizytówka na nazwisko „Nello Bucevschi-aeroport, 2 fotogr.
Urbański Ryszard – wojsk.
– nauczyciel w Starynie, leg. urząd. państw., leg. Związku
Nauczycielstwa Polsk.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – ppor.
– list z Piekar „Najmilszy i Najdroższy Pawle”, kartka
bibljot. im. J. P. w Katowicach, wyblakłe foto.
Niemczewski Marcin – ppor. – inż., wizytówki, leg. urzędn. państw.
Nierozpoznany – ppor. – świad. szczep. w Kozielsku, notes, łańcuszek
Nierozpoznany – ppor.
Rduch Franz – wojsk. – list z nad.: Elizabeth Rduch-Belk post Czerwionka – G. Śląsk.
Szymański Ireneusz – wojsk. – leg. osob. MSWojsk., świad szczep. w Kozielsku Nr. 1135, wyciąg z ks.
metrykalnej zaślubin w Baranowiczach, medalik.
Pągowski Gustaw – ppor. – syn Łukasza, list, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3808, leg. Zw. Ofic.
Rezerwy – Okręg Warszawa.
Rzeźniczek Antoni – por. – ks. ofic., leg. urzędn. państw., pismo Inspektora Szkol. w Katowicach,
fotografie, leg. odznaki instr. P. W.
Czajkowski Czesław – wojsk. – dowód osob., karta pocz., świad. szcz. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojsk.
Czerwonka Wacław – wojsk. – list.
Paczyński Władysław – por. – ur. 5.IX.1908 r., znak rozp. Białystok, wieczne pióro.
Pokoniewski Stanisław – cywilny – leg. urzędn. państw., list, świad. szczep. w Kozielsku, foto.
Krawecki Jan – por. – lekarz, leg. Ligi Morsk. i Kol. z Brześcia, leg. słuchacza Państw. Szkol. Higieny
w W-wie, list.
Cholewiak Władysław – ppor. – świad. szczep: w Kozielsku, list, pismo z KOP-u, 2 kwity kasowe
Zw. Naucz. Pol. Lwów.
Nierozpoznany – wojsk. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1806, karta pocz., krzyżyk z łańc.
Nierozpoznany – por. – dowód osob., karta pocz., różaniec.
Rzepiela Józef – wojsk. – burmistrz m. Nowo Wilejka, wizytówki, leg. odznaki pamiąt. 85 p. Strz.
Wlkp., leg. L. M. i K. fotografie, okulary
Karpiński Karol – wojsk. – list, kwit pocz. ros., karta pocz. z nad: Wanda Karpińska, Kostopol,
Wołyń, ul. Cicha N. 41
Jaskierski Józef – ppor. – naucz. Szkoły Powsz. w Dąbrowicy, pow. Sarny, leg. urzędn. państw.,
telegram, karta, list
Nierozpoznany – por.
Nierozpoznany – wojsk.
Stanisławski Albin – wojsk. – świad. ślubu, list, świad. szczep. w Kozielsku, kwit ros., karta pocz.
z nad. Stanisława Stanisławska, Brześć ul. 9 Lutego Nr. 39.
Nierozpoznany – ppor. lotnik – dowód rejestr. samochodu – woj. Śląskie, kartka z zapiskami,
zrzeczenie się samoch. Legjonowo 5.IX., zegarek na rękę.
Stęplewski Johan – wojsk. – listy, kalendarzyk, 2 karty pocz. z nad: Stęplewska Stanisława, W-wa,
Sienna 17 m. 10.
Gubała Jan – ppor. – ur. 9.VI.1907 r., ks. ofic., karty pocz. świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1738, list
z nad. Stefan Gubała, Sosnowiec, ul. Tabelna Nr 45.
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- 26 03249.
03250.
03251.
03252.
03253.
03254.
03255.
03256.
03257.
03258.
03259.
03260.
03261.
03262.
03263.
03264.
03265.
03266.
03267.
03268.
03269.
03270.
03271.
03272.
03273.
03274.
03275.
03276.
03277.
03278.

Odpis:

Nierozpoznany – ppor. – wizytówka „Karof Zofia” – stud. U. J.
Nierozpoznany – wojskowy.
Harbuz Władysław – ppor. – leg. osob. MSWojsk., fotogr., 3 medaliki
Kossowski Władysław – wojsk. – 2 karty pocz., świad. szczep. w Kozielsku.
Bielecki Jerzy – ppor. – ur. 9.VIII.1908 r., karta MOB, wizytówka
Jakubowski Józef – wojsk.– prof. Gimn. w Boguminie, leg. urzęd. państw., karta do kina miejsk.
w Boguminie.
Groniecki Ludwik – wojsk. – mgr. praw, radca MSWewn., zam. W-wa, Mokotowska Nr. 14, wizytówki,
kalend. – notes.
Róg Eugeniusz – por. – kartka z dowodu osob., 2 wizytówki, złoty krzyżyk z napisem „Zbyszek
30.VIII.1932 r. – Bóg z Tobą”.
Rudawski Jan – ppor. – list, świad. ślubu, zaświadcz: firmy z Sosnowca
Rymaszewski Zenon – wojsk. – ur. 1910 r., znak rozp. – Wilno M., medalik, kartka z zapiskiem –
prośbą o przesłanie błogosławieństwa ojcowskiego żonie
i dzieciom w Wilnie.
Romańczuk-Kowalewski Zygmunt – wojsk. – ur. 2.IV.1911 r., świad. dojrzałości, list.
Kwiatkowski Zygmunt – ppor. – ks. ofic., list, leg. PCK. W-wa. różaniec.
Pioro Konstanty – ppor. – inż., ur. 11.XII.1909 r. w Długim Lesie, zam. Białowieża, ul. Stoczek,
ks. oszcz. PKO, prawo jazdy, leg. urzędn. państw.
Nierozpoznany – ppor.
– ks. ofic., leg. urzędn. państw.
Polakowski Władysław – kpt. – pismo Komendy Garn. w Krasnymstawie, karta pocz., list pisany
w Kozielsku, list, foto, Krzyż Virtuti Milit., medalik
Nierozpoznany – ppor. – kartka z zapiskami.
Wojcie...? Stanisław – ppor.
– ks. ofic., leg. urzędn.. list.
Wojnicz Franciszek – ppor. świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy z nad. Maria Wojniczowa...?, Marta
Boska na deszczułce z Kozielska.
Nierozpoznany – wojsk.
Szulc Janusz – ppor. – ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku, list.
Siudak Tomasz – wojsk. – kwit pocz. ros., świad. szczep. w Kozielsku, kawałki koperty.
Nierozpoznany – ppułk.
Miara Zygmunt – wojsk. – ur. 1909 r., znak rozp. – Baranowicze, leg. urzędn. państw., prawo jazdy,
karty pocz., papierośnica, 3 odznaki i wojsk., fotografia.
Nierozpoznany – wojsk. – 2 foto dobre, dowód nadania poczt., kartka z zapiskami.
Nierozpoznany wojsk.
Michalski Zygmunt Sylwester – kpt. – ur. 30.XII.1905 r. w Będzinie, świad. Wyższej Szkoły Intend.,
świad. dojrzałości, metryka, świad. ślubu, kartka leg. osob.
MSWojsk. z fotografią.
Pilaczyński Józef – por. – dowód rejestr. samoch. Chewrolet, wizytówka, leg. członk. T-wa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Bydgoszczy, świad. szczep. w Kozielsku,
karta.
Nierozpoznany – ppor.
Szwab Edward – kpt. – kartki leg. osob. MSWojsk., list, recepta do apteki wojsk., świad. szczep.
w Kozielsku, okulary.
Ałaszajew Leon – mjr. – doktór, karta przydziału woj., kwity zameldowania, zaświadczenie wójta,
medalik.

spr. EU.
[pieczatka Biura Informacyjnego PCK, dolna część i numer niewidoczne]
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- 26 03279.
03280.
03281.

Odpis:

Nierozpoznany – por. – kawałek recepty – dr. med. Edmund Zera – Warszawa, Św. Barbary Nr. 6,
krzyżyk z łań.
Nierozpoznany – kpt.
Kozdzierski Bolesław – wojskowy – świad. lekarskie w języku rosyjskim wydane w Kozielsku,
świad. szczep., 2 foto, odznaka wojskowa, karta pocztowa,
medalik.
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03282.
03283.
03284.
03285.
03286.
03287.
√ 03288.
03289.
03290.
√ 03291.
03292.
03293.
03294.
03295.
03296.
03297.
03298.
03299.
03300.
03301.
03302.
03303.
03304.
03305.
03306.
03307.
03308.
03309.
03310.
03311.
03312.
03313.

03314.

- 27 Odpis.
Lerch Jerzy, por. – kartxki leg. osobistej MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku, kwit pocztowy
/ros./.
Trejger Włodzimierz, wojskowy – ur. 1896 r., znak rozpoznawczy /Grodno/. świad. szczep.
w Kozielsku, medalik z łańcuszkiem.
Krogulski Stanisław – ppłk., – zam. Lublin, Skłodowskiej 16-1, książka PKO. legit. osobista MSWojsk.,
świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozzpoznany por. –
Nierozpoznany wojskowy mar. –
Grycewicz Witold, kpt. – lek. wet., rozkaz wyjazdu, kartki legit. osobistej MSWojsk., kwit pocztowy
z adres.: Anna Grycewiczowa, Zajezierze k. Dęblina, na
400 zł.
Nierozpoznany kpt. – legit. osobista MSWojsk.
Chudzicki Antoni, ppor. – książka oficerska, legit. urz. państw., kartki pocztowe, papierośnica, świad.
szczep. w Kozielsku.
Schrhafta Dawid – kpt., – lekarz, pismo wojskowe, pismo z X Szpit. Okrąg Przemyśl, 2 fotografie,
medal /Franciszek-Józef/
Dziadek Jan, wojskowy – 3 listy, karta pocztowa z nad.: Maria Dziadek,
Zagórski Kazimierz, ppor. – ur. 4.X.1913 r., karta mob., karta przydziału wojennego, legit. urz.
państw.
Nierozpoznany por. – list pisany z Łodzi 24.I.1940 r. /Kochany Jurku, jaką cieplejszą bieliznę
dostałam taką ci wysyłam.../, krzyż.
Słojowski Kamil Stefan, por. – powoł. do służby wojskowej, kartki legit. os. MSWojsk. pismo wojskowe,
wizytówka własna i /Stojowska Z Horoszkiewiczów/
Nierozpoznany por. – 2 listy, karta pocztowa, telegram, cygarniczka drewniane z monogramem „JF”,
2 medaliki na łańcuszku.
Stępniak Włodzimierz, ppor. – pismo wojsk. w Puław /2 baon saperów Kaniow. wizytówka., karta
powołania, odznaka wojsk, list.
Łojek Leopold, wojskowy – 3 kartki pocztowe z nadawcą: Eugenia Łojek, W-wa, Nowy Świat 28 m.
20, dypl. lekarski.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Rzepecki Zygmunt, ppor. – rozkaz wyjazdu, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4004, kartka
z notatkami.
Nierozpoznany wojskowy, – list z Poznania /Kochany Bodziu/, kartka pocztowa z podpisem:
„Marysia”, karykatura.
Nierozpoznany wojskowy.
Szeptycki ……...? – wojskowy, legit. szkol., świad. szczep. w Kozielsku, 2 odznaki wojskowe
/kawaleria/.
Nierozpoznany ppor. –
Nierozpoznany por.
Rogalski Mieczysław, ppor. legit. urz. państw., świad. szczep. w Kozielsku, pozwolenie na broń.
Nierozpoznany wojskowy.
Jasiukiewicz Jan, por. – wojskowe prawo jazdy, fotografia, odznaka SPR.
Jankowski Wiktor, por. – książka oficerska, wizytówki, karta szpitala im. Św. Jana w Ołyce., 3 kartki
pocztowe.
Nierozpoznany wojskowy – naucz. szkoły powsz. legit. urz. państw., foto
Żmudziński Leopold, wojskowy – wizytówka, pisma z Dyr. Lasów Państw., zaś. ewakuacji z W-wy
z dn. 5.9.1939. 3 karty poczt. list.
Kuminek Henryk Brunon, wojskowy – dziennikarz, ur. 5.12.1911 w Olkuszu, zam. Bydgoszcz,
Chodkiewicza 2-a, redaktor „Dziennika Bydgoskiego”,
dowód osobisty, legit. dziennikarska, paszport zagraniczny,
leg. odzn. Szkoły Pchor., odznaka wojskowa, listy.
Nierozpoznany wojskowy. – legit.?, monogram ze skórzanej papierośnicy GA lub CA.–

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925
Spr. (...) [podpis nieczytelny]
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Odpis.

Ziembiński Stanisław – por. – pismo z pułku ułanów w Kraśniku, św. szczep. w Kozielsku, prawo
jazdy, pismo wojskowe.
Nierozpoznany – ppor.
Bojarunas Djonizy Aleksander – ppor. – ur. 1908 r., 2 wizytówki, dowód osobis., 2 medaliki
z łańcuszkiem.
Majewski Marjan Ryszard – ppor. – ur. 1911 r., dowód osobisty, książka oficerska, pismo PWuzbr. –
Skarżysko, przepustka.15
Nierozpoznany – wojskowy – notes.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kobyliński Jan – ppor. – ur. 1898 r., karta mob., legit. PZJedźdz., 2 pisma wojskowe, medalik
z łańcuszkiem złotym.
Nierozpoznany – por. – książka oficerska, kartka pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pociecha Władysław – ppor.– kartka pocztowa z nad.: Pociechowa Janina Wilno, fotografje,
medalik.
Seweryn Kazimierz – ppor. – protokół z dnia 18.IX.1939 r., 2 listy, kwit pocztowy /ros/, monogram
z portfela SK.
Kulesza Franciszek – por. – ur. 25.II.1910 r., dyplom na por. w korp. inż. i saper., wojskowe prawo
jazdy.
Nierozpoznany – wojskowy – kartki z zapiskami, list, dowód osobisty, 2 medaliki.
Allery Antoni – ppor. – legitymacja osobista MSWojsk.
Nierozpoznany – por. – list bez koperty z Warszawy z dn. 5.I.40 r. podpis „Twoja Wiosenka”.
Mordas-Żyliński Tadeusz Michał – ppor. – książka oficerska, urodz. 14.X.1904 r., legit. urzędn.
państw., list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Brożek Jan – wojskowy – inż. wizytówki, kwit pocztowy ze stemplem Jarosław na 100 zł., 3 listy,
2 medaliki z łańcuszkiem.
Podlaski Bazyli Zenobjusz – ppor. – leg. urzędn. państw., kartki z książki oficerskiej, 3 odcinki
pocztowe, św. szczep. w Kozielsku 27 /2850, kalendarzyk.
Nierozpoznany – porucznik.
Ogrodnicki Karol – por. – zam. Żyłonia, książka oficerska, wizytówki, odcinek pocztowy, św. szczep.
w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kisiel Stanisław – por. – książka oficerska, karta przydz. wojennego, list, św. szczep. w Kozielsku Nr.
3682, różaniec.
Żołnierowicz Józef – ppor. – mgr. farm., karta przydz. wojennego.
Nierozpoznany – ppor. – kalendarzyk kiesz. z podpisem „Jan Kule...?”, dowód tożsamości pojazdu
mechanicz. Nr 11357, wydany w Będzinie na nazwisko
„Etienna Savel” – Dąbrowa Górnicza.
Dec Ignacy – por. – kopertaM karta pocztowa od Julji Decowej.
Skrzypnik Stanisław – ppor. – syn Antoniego, św. szczep. w Kozielsku, 2 karty pocztowe, bon na
10 zł z firmy z Krakowa.
Jandy Franciszek – ppor. – urodz. 19.X.1910 r., książka oficerska, dowód osobisty, legit. Zw. Straży
Ogniow. karta wstępu na obszar kolejowy, 2 listy, 2 karty
pocztowe, 2 medaliki.
Nierozpoznany – wojskowy – kartka z zapiskami, karta z wojskowych badań lekarskich.
Sławikowski Eugenjusz – kpt. art. – legit. osob. MSWojsk., wizytówki, karta pocztowa, fotografie.
Peszek Franciszek – por. – syn Józefa, 2 listy, medalik.

03316.
03317.
03318.
03319.
03320.
03321.
03322.
03323.
03324.
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03326.
03327.
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03329.
03330.
03331.
03332.
03333.
03334.
03335.
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03337.
03338.
03339.
03340.
03341.
03342.
03343.
03344.
03345.
03346.
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03348.
03349.
03350.
03351.
03352.
03353.
03354.
03355.
03356.
03357.
03358.
03359.
03360.
03361.
03362.
03363.
03364.
03365.
03366.
√ 03367.
03368.
03369.
03370.
03371.
03372.
03373.
03374.
03375.
03376.
03377.
03378.

Moskowityn Michał – kpt. intend. – wizytówki – Jarosław 24 PAL, kalendarzyk, medalik.
Stępień Włodzimierz – wojskowy – 4 karty pocztowe, list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – porucznik.
Lewicki Wiktor – ppor. – wizytówka, pozwolenie na broń, prawo jazdy, legit. PCK, pokwit. Spółdź.
Banku Lekarzy w Warszawie – na 100 zł.
Chadt Andrzej – wojskowy – list.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Dyga Józef Ignacy – ppor. – leg. odznaki Baonu Szkoły Podch. Rez., 2 kwity.
Ordyłowski Tadeusz – por. – legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku, zegarek na rękę,
medaljonik – odsiecz Wiednia.
Jurzyński Wacław – ppor. – urodz. 1906 r. w Warszawie, dowód osobisty.
Langie Władysław – wojskowy – wizytówka, 2 odcinki pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy – karta pocztowa z nadawcą: Stefanja Rostkowska, Wilno-Litwa,
ul. Kalwaryjska Nr. 31 m. 1 – apteka.
Zeman Rudolf – ppor. – urodz. 1.X.1898 r., zam. Wodzisław k/Rybnika, ul. Dworcowa Nr. 4, książka
oszcz. PKO, medal „Bojownikom Niepodległości”,
odznaka wojsk. JP, , różan.
Kaszyński Arkadjusz – wojskowy – znak rozpoznawczy, karta pocztowa.
Strzałkowski Leopold – wojskowy – list, książka oszcz. PKO na Irenę Strzałkowską – Bohatyrewicze
p-ta Łunna.
Rozwadowski Marian – wojskowy – karty pocztowe trzy.
Krokowski Tadeusz – wojskowy – dr. med., dyplom lekarza, legit. urzędnika Państwowego, list,
wizytówki, foto, różaniec., pierścionek prawdopod.
z rubinem.
Bittner Karol – por. – dr. med., urodz. 16.X.1902 r., znak rozpoznawczy, wizytówka, dowód osobisty,
legit. Zw. Lekarzy Okręgu Wlkp., legit. PCK z Poznania,
2 listy.
Oczkowski Adam – ppor. – legit. urzędn. państw., list, pokwitowanie na 6 zł.
Nierozpoznany – wojskowy – wykaz dla rowerzystówy, weksel – Poznań – podpisany Piotrowski
Edward – Dolna Wilda Nr. 2, kalendarzyk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Olszewski Hieronim – wojskowy – urodz. 9.VIII.1903 r. w Łazach, dowód osobisty, zarządca
fabryki.
Szulakowski Wacław – por. – zamieszkały: Łódź, ul. Zagajnikowa Nr. 48 m. 4, wizytówki, legit. osob.
MSWojsk., odcinek pocztowy, kartka z zapiskami.
Wizbe….?.... Henryk – por. – legit. osobista MSWojsk., odznaka wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – cywilny.
Tomaszewski Henryk – ppor. – znak rozpoznawczy – urodz. 1909 r., medal francuski 1914-1918 r.
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Odpis.

Zawodziński Tadeusz – wojskowy – list, karta pocztowa z nadawcą: Stefanja Zawodzińska
p-ta Piaseczno – Adamów Zalesie, listy p. Halina
Zawodzińskiej pisane na maszynie ze Szpitala Sowieckiego
w Kopyczyńcach.
Nierozpoznany – wojskowy – 3 wizytówki na różne nazwiska:
a/ mgr. Wacław Kownas – por.
b/ Stanisław Kulisiewicz – Błonie.
c/ Bober Wojciech – kpt. intendent.
świad. szczep. w Koz., list, 2 foto, wieczny ołówek, medalik
z łańcuszk.
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03382.
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03384.
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03389.
03390.

03391.
03392.
03393.
03394.
03395.
03396.
03397.
03398.
03399.
03400.

Odpis.

Nierozpoznany – wojskowy.
Bastrzyk Jan – wojskowy – 2 listy, 2 karty pocztowe, wizytówki.
Stasiniewicz Aleksander – ppor. – książka oficerska.
Sułowski Zygmunt – wojskowy – znak rozpoznawczy, urodz. 1902 r., 2 karty pocztowe, 3 listy – jeden
z nadawcą: S. Nawrot W-wa Marszałkowska Nr. 40.
Prauza Tadeusz – wojskowy – 2 listy, świad. szczep. w Kozielsku, krzyżyk.
Wiśniewski Antoni Zdzisław – por. – legit. osob. MSWojsk., legit. Ligi Morskiej i Koloń, 2 karty,
list.
Cerekwicki Szczepan – ppor. – naucz. szkoły powsz. w Ludwinowie, ks. oficerska, 2 wizytówki,
medalik.
Zdanowicz Władysław – por. – 2 legit. osob. MSWojsk., legit. urzędnika państwowego.
Cieśla Józef – por. – naczelnik gł. magazynów zasobów PKP – I D. O. K. P., w Katowicach, legit.
osob. MSWojsk., legit. PKP, bilet służbowy PKP, odznaka
wojskowa J. P.
Ursyn-Zamarajew Jan – kpt. – legit. osobista MSWojsk., 2 pisma wojskowe, świad. szczep.
w Kozielsku, pokwitowanie z Powiat. Kasy Komunalnej
Oszcz. w Brześciu n/Bugiem, listy, karta pocztowa,
kartka z notatkami, medalik z łańcuszkiem /duża figurka
Świętego/.
Jakóbiec Jan – por. – urodz. 4.XII.1892 r., znak rozpoznawczy, książaka oszcz. PKO, leg. urz. Państw.,
książaka oficerska, zamieszkały: Końskie, ul. Małachowskich
Nr. 41.
Błasiak Jan – wojskowy – książka oficerska, świadectwo szczepienia w Kozielsku, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Rosiński Urban – cywilny – karta pocztowa z nadawcą: R. Rosiński, Biała Podlaska, ul. Narutowicza
Nr. 6, list z Kozielska na adres: Równe, Zofia Wasilewska,
bruljon listu, portrecik, kartki z adresami, fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – ppor. – dowód osobisty.
Afelt Anecet Tadeusz – por. – urodz. 19.V.1899 r., dowód osobisty, karta MOB, umowa pracy
z magistratem m. Łodzi, pismo Wójta m. Radogoszcz,
ołówek 4-ro kolorowy.
Wyrozębski Mieczysław – wojskowy – syn Teofila, świad. szczep. w Kozielsku, kartki z zapiskami.
Olszewski Alfons Brunon – ppor. – zamieszkały: Grudziądz, ul. Kościuszki Nr. 32 m. 5, dowód
osobisty, 4 karty pocztowe, list, pismo wojskowe,
świadectwo ślubu, świadectwo urodzenia Barbary.–
%

Katyń 26 maja 1943 r.
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03401.
03402.
03403.
03404.
03405.
03406.

03407.
03408.
03409.

03410.
03411.
03412.
03413.
03414.
03415.
03416.
03417.
03418.
03419.
03420.
03421.
03422.

03423.
03424.
03425.

Odpis
Nierozpoznany – wojskowy.
Sztembartt /d/...?... – cywilny – vice-prokurator sądu Okrę. w W-wie, kwity z firmy Klein Zygmunt
– księgarni dzieł prawniczych w Warszawie, kwity nadania
pocztowego, kartka z adresem, odpis recepty.
Wojciechowski Zygmunt – oficer marynarki, wizytówka, zam. Sosnowiec, ul. Kościuszki 3 11, świad.
szczep. w Kozielsku Nr. 3037, fotografie, kwit nadania
pocztowego z Puław.
Mutke Edmund – ppor. – książka oficerska, legit. urzędn. państw., nauczyciel.
Poławski Antoni – mjr. – 4 karty pocztowe z nadawcą: Popławska, W-wa, Asfaltowa nr. 50.
Bronowicz Wiktor – wojskowy – syn Wiktora, urodz. 15.XII.1911 r. w Krakowie, inżynier, 2 wizytówki,
świad. szczep. w Kozielsku, dowód osobisty, legit. Zw. Inż.
Chemików w Warszawie, legit. odznaki 6 P. A. C., listy,
karty pocztowe, ryngraf, fotografie.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – mjr. – legit. osob. MSWojsk.
Nierozpoznany – wojskowy – blankiet recepty dr, med. S. Bromberg, Lublin Krakowskie
przedmieście 46, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3247,
wizytówka z nazwiskiem „Rupniewski Roman – Warszawa,
Górczewska”, list.
Nierozpoznany – /imię Konstanty/ – mjr. – legit. osob. MSWojsk., list, karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Staroszczuk Roman – wojskowy – legit. urzęd. państw.
Nierozpoznany – wojskowy.
Mrok Stefan – ppor. – urodz. 1903 r., znak rozpoznawczy, legit. członek PCK z Warszawy.
Lewenter Markus-Hirsz – por. – dyplom mgr. farm., dowód osobisty, świad. pracy z apteki Alojzego
Szczebackiego w Grudziądzu ul. Pańska Nr. 19.
Jezierski Jan – wojskowy – mgr. praw, wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, świad. ślubu,
fotografje.
Mikucki Eugenjusz – ppor. – syn Florjana, legit. osob. MSWojsk., św. szczep. w Kozielsku.
Golański Stanisław – mjr. – syn Jana, świad. szczep. w Kozielsku 1143, telegram.
Wojcieszonek Edward – wojskowy – karta pocztowa, listy, ryngraf.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Maciejewski Jacek – ppor. – mgr., legit. osob. MSWojsk., stała przepustka wstępu do gmachu
MSWojsk., oraz znaleziono znak rozpoznawczy na
Uwaga.... nazwisko „Kurjanczyk Arkadjusz urodz. 1912 r. – por.
Wilejka Dołchina”.
Jaśkiewicz Władysław – wojskowy – 3 karty pocztowe z nadawcą: Janusz Jaśkiewicz, Warszawa,
Orzechowska Nr. 4 m. 3, list.
Nierozpoznany – mjr. – legit. osobista MSWojsk.
Mielecki Stanisław – wojskowy – urodz. 22.IX.1895 r., zam. Czerkasy-Wołyń, poczta Kowel, książka
PKO, leg. osob. MSWojsk., karta wstępu na obszar
kolejowy, medalik z łańcuszkiem.
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03426.
03427.
03428.
03429.
03430.
03431.
03432.
03433.
03434.
03435.
03436.
03437.
03438.
03439.
03440.
03441.
03442.
03443.
03444.
03445.
03446.
03447.
03448.
03449.
03450.
03451.
03452.
03453.
03454.

Odpis:
Nierozpoznany – porucznik
Kaźmierski Edmund – por. – ks. ofic., ur. 4.XII.1881 r. Trzemeszno, 2 dowody osobiste, leg. nadania
Medala Niepodległości /dzierżawca majątku/
Gapiński Józef – ppor. – leg. urzędn. państw., leg. Zw. Ofic. Rezerwy, karta powołania, wizytówki,
listy, karty pocz.
Goczałakaowski Stanisław – cywilny – karty pocz., list, ryngraf.
Lisowski Konstanty – wojsk. – leg. osob. MSWojsk., świad. szczep: w Kozielsku Nr. 1227, karta pocz.,
list, medalik w pudełeczku „pamiątka z Wilna”.
Nierozpoznany – wojsk.
Bożek Daniel – wojsk. – leg. urzędn. państw. z Mysłowic, podkom. skarbowy, książka ofic., list.
? /Kwiatonowicz/ ? – wojsk. – list, kwit czynszu najmu 1939 r., odznaka wojsk.
Chodorowski Stanisław – wojsk.-mjr. w st. spocz., ur. 16.XII.1887 r. w Kyszyniowie, zam. Białystok,
ur. Ogrodowa 7/12 m. 3, książka oszcz. PKO, okulary.
Mikiewicz Wojciech – mjr. – leg. urzędn. państw., 3 karty pocz. z nadawcą: Mikiewiczowa Maria,
Rzeszów, Koenig-strasse.
Gryk Józef – mjr. – leg. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku.
Burzyński Józef – ppor. lotnik – listy, foto, odznaka wojsk.
Nierozpoznany – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3588, binokle, odznaka wojsk.
Sokołowski Józef – mjr. – dyplom na odznakę pam. I p. ułan. im. Bolesława Mościckiego, leg. odznaki
21 p. ułan. Nadwiślańskich, leg. odznaki 1 pułku pionier.
Nierozpoznany – ppłk.
Borzim Władysław – wojsk. – 2 listy, 3 karty pocz.
Skalimowski Adam – wojsk. – leg. urzędn. państw., telegram, świad. szczep. w Kozielsku.
Kasiński Marian – ppor. – karta MOB, ur. 23.XII.1899 r., świad. Szkoły Podch. Rezerwy, świad.
ślubu, pismo i leg. odznaki Instyt. Naukow. Organizacji
i Kierownictwa, pocztówka.
Lisowski Henryk – ppułk. – świad. szczep. w Kozielsku, pismo firmy Julian Piwnicki w Warszawie –
stwierdzające przyjęcie futra p. Lisowskiej do przechowania,
kartka z nazwiskiem omawianego.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojsk.
Szabłowski Roman – wojsk. – koperta od listu.
Nierozpoznany – por. – karty pocz., kartka z zapiskiem.
Halicki Bronisław – wojsk. – znak rozp. – Białystok, ur. 1914 r., krzyżyk.
Mitro Tadeusz – wojsk. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3802, karta p.
Nierozpoznany – kpt. – list, kartki z zapiskami, negatywy foto.
Nierozpoznany – wojsk. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1760, książka oszczędn. PKO – Nr. 296214-L.
– wystawiona na Kasyno Ofic. 10 Dyonu Taborów adres
Radymno.
Nierozpoznany – wojsk. – wizytówka z zapiskami na nazwisko „Stanisław Kaczmarek – ppor.” –
koperta od listu, 2 fotografie.
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odpis

Kopeć Józef – wojskowy – paszport zagraniczny, rachunek hotelowy z Paryża, odcinki meldunkowe
z Rybnika, kwit gwarancyjny Firmy zegarmistrzowskiej
w Rybniku ul. Sobieskiego 32.
Kisiel Wilhelm – mjr. – 2 karty pocztowe z nadaw: E. Kisiel.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku.
Nierozpoznany – wojskowy.
Perkowski Hipolit – mjr. – dr., wizytówka, świad: szczep. w Kozielsku 1125, 3 karty pocztowe,
kalendarzyk.
Bucholc Mieczysław Lucjan – ppor. – książ. ofic., list, koperta, karta pocztowa z nadawcą Jarosław
Bucholc, W-wa, Suwalska 24.
Nierozpoznany – ppor.
Kociubski Paweł – mjr. dr., legit. osob. MSWojsk., 2 karty poczt., list, wizytówka –ul. Okrężna
Nr. 56.
Nierozpoznany –wojskowy – legit. urzędn. państw.
Kryciński Henryk – por. – zam. Grodno, odcinek pocztowy, świad. szczep. w Kozielsku, kartka
z nazwiskami.
Polczyński Stanisław Marceli – kpt. – legit. osob. MSWojsk., legit. i Krzyż Virtuti Militari.
Kosmahl Leopold Gustaw – ppor. ur. 16.XII.1903 r., karta MOB., świad szczep. w Kozielsku, dowód
osobisty, wizytówka, zam. Góra Kalwaria, legit. Zw. Ofic.
Rez., książ. ofic., notesik, zaświadczenie Zarządu m.
Warki.
Maliszewski Józef – wojskowy – znak rozpoznaw., ur. 1911 r. świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2879,
list z nadaw: Klara Maliszewska, Kraków, Basztowa 17-7
(lub 17).
Baniewicz Henryk – por. – ur. 25.X.1909 r. w Petersburgu. dowód osob., listy, fotografie.
Nierozpoznany – kapitan.
Debogori Mokryjewicz Anatol – wojskowy – ur. 1906 r., znak rozpoznaw. W-wa., prawo jazdy,
dowód osob.
Nierozpoznany – kpt. – pismo Tartaku Parowego w Tomaszowie Lubelskim dla Kadry MOB Nr. 2
– podpisane „przyjął Francik Jasiówka”, potwierdzenie
wojskowe wpłaty, kartka z zapiskami.
Kwiatkowski Antoni Konstanty – por.-inż, karta przydziału wojennego, dowód osobisty-paszport,
legit. urzędn. państw., dyplom Politechn. Warszawskiej –
inżyn. geodety.
Szydłowski Mirosław – mjr. – książka ofic., legit. i Krzyż Virtuti Militari, wizytówka, pozwolenie
na broń, świad. szczep. w Kozielsku, odcinek zameld.
m. W-wy, notesik.
Herzig Włodzimierz Kazimierz – kpt. – legit. osob. MSWojsk., wizytówki, urodz. 11.X.1889 r., karta
MOB., karta wojskowa zwolnienia, pozwolenie na broń.
Wojtowicz Alojzy – por. – legit. osob. MSWojsk., pismo służb. Kurator. Okrągu Szkolnego W-wy –
Dyrektor Liceum Handlowego Zgrom. Kupców w W-wie.
Kowalski Mirosław – ppor. – legit. urzędn. państw., prawo jazdy, odcinek zameldow. z Gdyni,
medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – ppor.
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03482.
03483.
03484.
03485.
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03502.
03503.
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Odpis:
Drużbacki Józef Maurycy – ppor. – ur. 19.III.1906 r., ks. ofic., karta pocz.
Łach Antoni Stanisław – ppor. – ks. ofic., list, pozwolenie na broń, fotografie, leg. służbowa, pismo
ze Starostwa, leg. odznaki 75 p. p., kartki z zapiskami,
różaniec.
Paczesny Antoni – ppułk. – dr. – leg. osob. MSWojsk., wizytówka, 2 karty pocztowe.
Wieliński Stanisław – ppor. – ur. 21.VI.1913 r., ks. ofic., dowód osob., 2 karty pocztowe.
Gojcewski Bronisław – cywilny – świad. szczep w Kozielsku, karta pocz., rysunek w ołówku.
Dmochowski Antoni – por. – kierownik szkoły, ur. 21.VI.1902 r., zam. w W. Prosienicach, ks. PKO,
leg. Zw. Nauczyc. Polskiego, wizytówka, foto, świad.
szczep. w Kozielsku, medalik z łańc.
Załuska Jan – pułk. – ur. 25.VI.1889 r., zam. Lublin, wizytówki, książka oszcz. PKO, Krzyż Virtuti
Militari.
Nierozpoznany – ppor.
Dąmabaski Stanisław Roch – ppor. – leg. Medala Niepodległości, list, karty pocz., foto, kartki
z zapiskami.
Dąbrowski Czesław – ppor. – ur. 7.VII.1908 r., książka ofic., świad. szczep. w Kozielsku.
Bryzek Leszek – wojsk. – listy, karty pocztowe, fotografia.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nodzyński Franciszek – por. – leg. urzędn. państw., okresowy bilet kolej., 2 wizytówki, fotografia.
Rutkiewicz Kazimierz – wojsk. – zam. Warszawa, ul. Marszałkowska Nr. 25 m. 19, pismo Urzędu
Opłat Stempl. z Wilna, wizytówka: „Regina ANCRutkiewiczowa, świad. szczep. w Kozielsku, karty i listy.
Pisarek Henryk – ppor. – znak rozp. – Łuck, ur. 1913, listy
Lirecki Stanisław – wojsk. – leg. urzędn. państw., wizytówki, pokwitowania pieniężne.
Walasiński Jerzy – ppor. – leg. Wojsk. Klubu Sport. „Śmigły” w Wilnie, świad. szczep. w Kozielsku,
leg. odznaki POS, leg. Odznaki Strzelec., karta pocz.
Nierozpoznany – porucznik.
Nierozpoznany – wojsk.
Kajetanowicz Antoni – ppułk. – karty pocz., świad. szczep. w Kozielsku
Cencel Stanisław – pułk. – 2 listy, 5 kart pocz., znak metalowy T-wa Zachęty Hodowli Koni Nr. 219
z roku 1939.
Nierozpoznany – mjr. – świad. szczep. w Kozielsku, list.
Nierozpoznany – major.
Świderski Kazimierz – ppułk. – bilet mies. tramwajowy m. Torunia, list, świad. szczep. w Kozielsku.
./.

Katyń 27 maja 1943 r.

spr. (...) [parafa nieczytelna, JM?]
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03507.
√ 03508.
03509.
03510.

03511.
√ 03512.
03513.
03514.
03515.
03516.
√ 03517.

√ 03518.
03519.
03520.
03521.
03522.
03523.
03524.
03525.
03526.
03527.
03528.
03529.
03530.
03531.
03532.
03533.
03534.
03535.

odpis

Owczarski Józef – mjr. – legit. osob. MSWojsk., legit. Krzyża Virtuti Militari, 2 listy, świad. szczep.
w Kozielsku, kartka z zapiskami, medalik z łańcuszkiem.
Kamiński Tadeusz Stefan – ppłk. – dr., legit. osob. MSWojsk, wizytówka – Sędzia Najwyższego
Sądu Wojskowego, zam. W-wa Forteczna Nr. 2., 2 legit.
Zw. Łowieckiego, pismo wojskowe.
Kiliński Marian – mjr. – dr., wizytówki, dyplom lekarski, notes, pismo MSWewn., koperty od listów,
karta pocztowa.
Kismanowski Jerzy – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, 4 karty poczt., odznaka wojskowa.
Mackiewicz Włodzimierz – por. – znak rozpoznawczy – Czortków, urodz. 1902, wizytówki,
legit. urzędn. państw. Monopolu Tyton., świad. szczep.
w Kozielsku, 2 karty poczt., list, prawo jazdy, scyzoryk,
telegram.
Lutyński Eugeniusz – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, 2 karty poczt., list, medalik,
fotografia.
Śledziewski Henryk – ppor. – lekarz, ur. 30.XII.1899 r., znak rozpoznaw., wizytówki – st. asyst.
Szpit. Dz. Jezus w W-wie, zam. W-wa, Mickiewicza 28 m. 7,
2 karty pocztowe.
Nierozpoznany – major – 2 spinki mankietów z monogramem „B”, medalik.
Bauer Ludwik – wojskowy – ur. 11.X.1908 r., znak rozpoznaw., legit. urzędn. państw.
Budziński Aleksander – wojskowy – legit. urzędn. państw., 2 listy, 2 karty.
Matras Michał – ppor. – książ. ofic., legit. urzędn. państw.. świad. szczep. w Kozielsku, medalik.
Potrzobowski Karol – mjr. – lekarz, dowód osob., dyplom lekarski, pismo przydziału wojejnnego,
receptarjusz, zam. W-wa, Złota Nr. 23, książ ofic., świad.
szczep. w Kozielsku, świad. urodz. i chrztu, wypis z aktu
ślubnego, wizytówka, odcinki nadania pocztowego, świad.
pracy ze Lwowa, listy, fotografie.
Nierozpoznany – major. – notes z zapiskami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Bauer Jan – mjr. – syn Jakóba, 2 karty poczt., list, telegram.
Nierozpoznany – cywilny.
Karge Tadeusz – kpt. – 2 karty poczt., list.
Baumfeld Gustaw – kpt. – ur. 1879 r. w Przemyślu, legit. osob. MSWojsk., świad. szczep w Kozielsku,
pismo – poświadczenie służby wystawione przez Archiwum
Wojenne.
Dziewicki Tadeusz – wojskowy – ur. 1899 r., książka ofic., legit. urzędn. państw.
Nierozpoznany – kapitan.
Zaremba Mieczysław – mjr. – legit. osob. MSWojsk.
Jażolebkowski Marcin – kpt. – list, 2 karty pocztowe.
Konopka Zdzisław – kpt. – legit. osob. MSWojsk., legit. urzędn. państw.
Nierozpoznany – major – /prawdopodobnie duchowny/
Nierozpoznany – por.
Małecki Wacław – wojskowy – dyplom inżynierski, list, 2 wizytówki.
Krzysztofik Stanisław – wojskowy – list, dewizka od zegarka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Grzybowski Andrzej – por. saper. 2 pisma MSWojsk, świad. szczep. w Kozielsku, odznaka wojskowa,
talizman /kostka i Budda/.
Nierozpoznany – wojskowy.
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[pieczatka Biura Informacyjnego PCK, częściowo na tekście] 12925
03536.
03537.
03538.
03539.
03540.
03541.
03542.
03543.
03544.
03545.
03546.
03547.
03548.
03549.
03550.
03551.
03552.
03553.

03554.
03555.
03556.
03557.
03558.
03559.
03560.
03561.
03562.
03563.
03564.
03565.
03566.
03567.
03568.
03569.

Rajewski Adolf, por. – urodz. 6.9.1889, legit. osob. MSWojsk., prawo jazdy wojskowe.
Nier[oz]poznany podpor. –
Zawadzki Józef, wojskowy – wizytówki, pismo Zakł: Ubez. Społ., renta inwalidzka, do omawianego
pod adresem: Włochy, Mickiewicza Nr. 2 /?/ pismo z Izby
Skarbowej Grodzkiej.
Krajewski Zygmunt, wojskowy – znak rozpoznawczy, Lida, ur. 1909.
Nierozpoznany podpor. –
Nierozpoznany wojskowy.
Starczyński Tadeusz, wojskowy – kwit PKO., list, 2 karty pocztowe, kwit, o-rzecz badania moczu,
/lecznicy d-ra S. Sobańskiego, Warszawa, Al. Jerozolimskie
Nr. 18 m. 6 z dn. 19.8.xx36x 1936 r./
Nierozpoznany wojskowy.
Franik Józef, por. – znak rozpoznawczy, urodz. 30.5.1905 r.
Libicki Wojciech /Janusz/, por. – książka oficerska, książka oszczędności PKO., legit. urzęd. państw.,
2 listy.
Nierozpoznany – ppor.
Korczak-Komar Stanisław, por. – dowód osobisty, wizytówki, legit. urzęd. państw., PKO., książka
oficerska, świad. szczep. w Kozielsku, fotografie, medalik.
Nierozpoznany wojskowy –
Nierozpoznany wojskowy – 2 listy.
Luxemburg Henryk, porucznik – świad. ślubu, świad. urodzenia Henia Henszerberg, wizytówki
i wizytówki na nazwisko: Luxemburg Edward, doktór,
Warszawa, Świętokrzyska 35.
Nierozpoznany wojskowy.
Syrop Fryderyk, porucznik – prawo jazdy, zam. Warszawa, ul. Filtrowa Nr. 83.
Leitgeber Wacław, wojskowy – inżynier, świadectwo szczepienia Nr. 1030 legit. nadania Krzyża
Niepodległości, pismo Zarz. Miejskiego w Poznaniu,
wizytówka z zapiskami na nazwisko: Mieczysław Paluch,
Tychy.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany porucznik.
Tymczyszyn /szun/ Erwin, podpor. – drewniana wizytówka.
Nierozpoznany wojskowy.
Szmoniewski Stanisław, por. – legit. odznaki POS., legit. odznaki Strzelec, świad. szczep. w Kozielsku,
legit. nadania Medala Niepodległości, legit. urzędnika
państwowego, odznaka wojskowego, medalik.
Nierozpoznany podpor. –
Nierozpoznany wojskowy – recepta do apteki wojskowej, pismo-uwierzytelnienie, list bez koperty.
Nierozpoznany wojskowy.
Dembecki Stanisław, porucznik – doktór, dowód osobisty, urodz. 21.V.1892, karta mob., legit. medala
Niepodległości, okulary.
Nierozpoznany por. – 3/4 świadectwa POS, ryngraf Matki Boskiej, medalik.
Nierozpoznany podpor. –
Nierozpoznany por. –
Nierozpoznany podpor. –
Nierozpoznany podopr. – karta rejestracyjna urz. Skarbowego, fotografje wyblakłe z napisami.
Radziński Kazimierz, ppor. – legit. Zw. Ofic. Rezerwy Koło we Lwowie, pismo zaświadczenie z 10 p.
art. cięż. listy, karta pocztowa, medalik, łańcuszek.
Grudzień Longin, porucznik
– legit. urzęd. Zarz. m. Łódź, prawo jazdy16,

spr. (...) [parafa nieczytelna, JM?]
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– karta mob, urodz. 21.II.1907, karty pocztowe.
kartki legit. osob. MSWojsk., karta urlopowa 77 pp. Żdżary,
takaż karta na nazwisko „Owczarek Walenty”.
03571.
Jackowski Julian, por. – 2 karty pocztowe, świad. szczep. w Kozielsku, świad. ślubu.
03572. Chodorowski Józef, wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 4232, świadectwo rosyjskie na
nazwisko omawianego.
03573.
Piotrowski Marcin, – świad. szczep w Kozielsku, odcinek wymeldowania
03574.
Nierozpoznany podpor. – kartki z adresami, kwit PKO., potwierdz. wpłaty.
03575.
Kwapień Stanisław, wojskowy – karty pocztowe, listy, pokwitowania gminnego komitetu Pożyczki
Obrony Przeciwlotniczej.
03576.
Verständig Zygmunt, ppor. – znak rozpoznawczy urodz. 13.V.1900 r., książka oficerska, łańcuszek.
03577.
Nierozpoznany wojskowy.
03578. Nierozpoznany wojskowy.
03579. Nierozpoznany wojskowy.
03580. Nierozpoznany podporucznik.
03581.
Pajczewski Stefan, wojskowy – książka oficerska, legit. urzęd. telegr.,
03582. Pruszyński Łukasz, wojskowy – książka oszcz. PKO., leśniczy, urodz. 28.10.1897. Tuczyn, zam.
Pustomyk koło Równego, 2 karty pocztowe, 2 listy.
03583. Kocela Franciszek, porucznik – legit. Zw. Ofic. Rezerwy, Koło Bochnia, zaświadcz. 3 p. p. KOP.
odcinek nadania pocztowego, znaczek Zw. Nauczycielstwa
Polskiego.
√ 03584. Janca Izydor, pporucznik – lekarz, zaświadczenie przydziału wojennego z Pińska, dowód osobisty,
urodz. 22.V.1904., blankiety recept, zam. Puck, ul. Hallera
Nr. 6., prawo jazdy, kartka z nazwiskami.
03585. Nierozpoznany wojskowy.
03586. Kazimierski Leon, podporucznik – urodz. 25.7.1909 r., legit. urzęd. PKP.. legit. osobista wojskowa,
książka oficerska, bilet okresowy PKP. Włochy-Warszawy,
karta poczt., fotografie, różaniec.
03587.
Nierozpoznany porucznik.
03588. Nierozpoznany porucznik.
03589. Nierozpoznany wojskowy – książka oficerska, 2 karty pocztowe.
03590. Polujan Józef, podpor. – syn Antoniego, list, 2 karty pocztowe,
03591.
Chmielowicz Franciszek, wojskowy, inżynier, książka oszcz. PKO., urodz. 30.11.1909, zam. Przemyśl,
ul. Potockiego 18, pozwolenie na broń, legit. urzędn.
państw., karta poczt.
03592. Nierozpoznany wojskowy.
03593. Radwański Andrzej, wojskowy – legit. urzęd. państw., legit. Zw. Pracown. Umysł. Administr. Wojsk.
Okr. Warszawa, legitymacja LOPP.
03594. Nierozpoznany wojskowy – kartka z zapiskami, monogram „JK”
03595. Kustowka Józef, wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, syn Jana, legit. urzęd. państw. nieczytelny
list.
03596. Łupiński Mieczysław, ppor. – urodz. 26.I.1894, dowód osobisty, książka oficerska, pozwolenie na
broń, świad. szczep. w Kozielsku.
03597.
Czekaj Aleksander, podpor. – wizytówki, kalendarz, notes, krzyżyk.
03598. Krzyżanowski Stanisław, podpor. – urodz. 10.9.1905., dowód osobisty, książka oficerska, świad. szczep.
w Kozielsku, świad. urodzenia i chrztu.
√ 03599. Tuora Stanisław, por. – doktór medycyny, pismo zaświadczenie w języku niemieckim z dn. 20.I.1940 r.,
list.
03600. Nierozpoznany wojskowy – dowód nadania pocztowego ze stemplem: Soszyczno z dn. 6.9.1938 r.
03601.
Skoniczka Henryk-Stanisław, podporucznik, – książka oficerska.
√ 03602. Sztern Manuel, podporucznik – lekarz, książka oficerska, legit. Izby Lekarskiej, pismo, zaświad.
wojskowe, blankiety recept Senatorska Nr. 8. /3.
03603. Lukowski aŁukomskia Czesław, porucznik – kartka z własnym nazwiskiem, Łódź, ul. Wodna 26
i adresem rodziców: wieś Suzawin, kartka z zapiskami.
[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12925
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03604.
03605.
03606.
03607.
03608.
03609.
03610.
03611.
03612.
03613.
03614.
03615.
03616.
03617.
√ 03618.
03619.
03620.
03621.
03622.
03623.
03624.
03625.
03626.
03627.

03628.

odpis
Nierozpoznany wojskowy –
Etrych Franciszek, podpor., – magister, wizytówki, karta mob, ur. 1908 r., legit. urzęd. państw., prof.
gimnazjum, zam. Krzmieniec, Liceum. karta pocztowa,
spinki, mankiet[...]
Nierozpoznany wojskowy.
Szlachta Alojzy, wojskowy – dowód osobisty, legit. urzęd. państw., karta pocztowa, notes, różaniec.
Nierozpoznany por. – kartka z nazwiskiem, list bez koperty, kartka z modlitwą, medalik
z łańcuszkiem, kółko z kluczyki[em.]
Pakulnis Henryk, wojskowy – list.
Nierozpoznany podpor.
Grinkow Jarosław, podpor. – 2 listy.
Rozdołowski Stanisław, por. – znak rozpoznawczy Lwów, urodz. 1913 r., pismo szpitala wojennego,
legit. osob. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku, odznaka
wojskowa, karta pocztowa, przepustka okresowa, P. Z. T.
Nierozpoznany por. – kalendarzyk z nazwiskiem: Wapiński Stan. oraz
Uwaga pół znaku rozpoznawczego: Krupko Czesław.
Nierozpoznany podpor. –
Nierozpoznany wojskowy – książka oficerska.
Piotrowski Franciszek, wojskowy – list, karty pocztowe, odznaka POS.
Nierozpoznany wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, odcinek wpłaty w PKO., notesik,
Różaniec.
Święciński Bernard-Józef, por. – lekarz, karta przydziału wojennego, książka PKO., urodz. 15.10.1903
w Turku, zam. Lutomiersk, ul. Kościuszki, prawo jazdy,
legitymacja Zw. Lekarzy, dwie foto.
Berżyński Maks. – podpor. – legit. Instytut Badań Spraw Narodowościowych, listy, karty pocztowe,
2 odznaki wojskowe.
Nierozpoznany cywilny –
Michalski Kazimierz, wojskowy – inżynier, legit. członka Zrzesz. Pracown. Banku Polskiego
w Warszawie, 2 foto, 2 różne wizytówki
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojskowy.
Spojda Marian, podpor. – legit. WF. i PW., dowód osobisty, legit. Polsk. Zw. Piłki Nożnej, członek kl.
Sport. Warta-Poznań, reprezentacyjny gracz Polski – Piłki
nożnej, znak rozpoznawczy urodz. 1901.
Zientalski Lucjan Michał, podpor. – legit. Ubezp. Społ., pismo Ubezp. Społ. w Łodzi, książka
oficerska, legit. Zw. Farmaceutów, karta pocztowa.
Nierozpoznany wojskowy.
Leszczyński Zdzisław, por. – prawo jazdy, zamieszkały w Dalbo(.)ku, gm. Błędów, pow. Grójec. świad.
szczep. w Kozielsku foto kobiety, monogram z portfela,
pismo, analiza moczu Lecznicy PCK. w Warszawie,
ul. Marszałkowska Nr, 63., kartki z zapiskami.
Nierozpoznany wojskowy.

Katyń, 28 maja 1943
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√ 03630.
03631.
03632.
03633.
03634.
√ 03635.
03636.
03637.
03638.

03639.
03640.
03641.
03642.
03643.

03644.
03645.
03646.
√ 03647.
03648.
03649.
03650.
03651.
03652.

odpis

Łowicki Stanisław, wojskowy – inżynier rolnik, 2 wizytówki, świad. szczep. w Kozielsku, karta
pocztowa, kwit rosyjski pocztowy z Białegostoku, ryngraf
M. Boskiej, 2 medaliki z łańcuszkiem.
Szeps Józef, podporucznik – lekarz, urodz. 15.VII.1908, książka oficerska, świad, szczep. w Kozielsku,
2 karty poczt.
Chat Zenon Kazimierz, podpor. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3409, syn Wojciecha, urodz.
19.12.1916. Książka oficerska karta powołania, bilet wojsk.
na przejazd.
Rupniewski Roman, podpor. – książka oszcz. PKO., urodz. 3.8.1906 r. w Warszawie, zam. Warszawa,
Górczewska Nr. 15 m. 218. karta pocztowa, wizytówki,
kartka – mapka w ołówku.
Wiśniewski Wacław Jakub, wojskowy – list i metalowy ołówek.
Godlewski ? – podpor. – pozwolenie na broń, legit. szxkolna, legit. osob. MSWojsk.
xxx Jedrych Edward, podpor. – lekarz, legit. osobista MSWojsk.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Krudowski Jan, por.
– legit. osob. MSWojsk., legit. medala Niepodległości legit.
urzęd. Państw., karta chorych wojskowa, pismo wojskowe,
odznaka wojskowa, medal „Bojownikom Niepodległości”,
binokle.
Żbikowski Stefan podporucznik – legit. odznaki PW. i WF., pismo DOK. Nr. I. karta pocztowa.
Szyda Tadeusz Franciszek – por., – znak rozpoznawczy Budsław urodz. 1906 legit. osob, MSWojsk.,
świadect. ślubu, 2 karty pocztowe.
Herdus Stanisław, podpor.
– książka wojskowa, legit. urzęd. Państw., wizytówka,
pismo, zezwolenie na nabycie broni, list.
Marjak K...? – wojskowy. – karta pisana w Kozielsku do: Marjakowa Stef...?, list.
Hess Kazimierz, wojskowy – nauczyciel szkoły powsz. w Pszowie, legit. urzęd. państw., prawo jazdy,
zam. Warszawa, Okopowa Nr. 31a. znak rozpoznawczy na
nazwisko:
Uwaga: Krzywoszański Józef, por., Złoczów, urodz. 22.VI.1907 r.
Skrzyszewski Jan, wojskowy – listy z nadawcą: Helena Skrzyszewska, wieś Lesiów p. Radom, karta
pocztowa, ryngraf Matki Boskiej.
Uwaga: pół znaku rozpoznawczego na nazwisko Aleksander Pry.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany porucznik.
Jankowski Walenty, wojskowy – doktór medycyny, świad. szczep. w Kozielsku, 1162, syn Leona,
karta pocztowa, list, różaniec, pismo Czerw. Krzyża w jęz.
francuskim z ubiegłej wojny.
Nierozpoznany wojskowy – kalendarzyk, kartka z jęz. rosyjskim z nazwiskami, deszczułka
z monogramem „SG”.
Nierozpoznany wojskowy – karta pocztowa.
Nierozpoznany wojskowy.
Szwejkowski Bolesław, por. aptekarz, wizytówki Szczakowa, książka oficerska, 2 pisma f-y „Składn.
Apteczna Zoria w Krakowie”, pismo-zaświadczenie k-dy
placu w Rohatynie.
Strzelbicki Marian, podpor. – inżynier, książka oszcz. PKO. urodz. 3.1. 1908 r., w Kamionce Strum.,
zam. W-wa, ul. Grochowska 323-3. książka oficerska, legit.
z Państw. Zakł. Tele-Radio w W-wie, karta zwolnienia
wojskowa, karta mob., karta poczt., świad. szczep.
w Kozielsku, wyciąg z ksiąg zaślubin.
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Pituła [Józ]ef, wojskowy – nauczyciel, legit. urzęd. państw., świad. szczep. w Kozielsku, pozwolenie
na broń.
Jaźwiers[ki J]ózef, podpor. – nauczyciel, legit. urzęd. państw., świad szczep. w Kozielsku Nr. 433
dewizka.
Marszałkiewicz Stanisław, podpor. – legit. urzęd. państw., zaświadczenie zawarcia małżeństwa,
medalik.
...? oguski Henryk, podpor. – syn Eugeniusza, kawałek koperty z an–ódawdąa: Krystyna Rocińska,
Kreis Opatów, wieś Podgajcze, listy, 2 odznaki wojskowe.
Śladki Kazimierz, cywilny – syn Józefa, 2 karty pocztowe z nadawcą: Anna Mieniartowicz, Kamionka
Strum.
Pieńkowski Bolesław, wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, syn Władysława kwit ros. na zabrane
rzeczy.
Nierozpoznany porucznik –
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy – 2 kwity nadania pocztowego na jednym stempel: Rzeszów.
Nierozpoznany wojskowy.
Herzenberg Stanisław, por. – lekarz, karta przydziału wojennego, książka oficerska, list, karta
pocztowa.
Rzążewski Aleksander, wojskowy – wizytówki, 2 listy, legit. odznaki za ran[...] i kontuzje, karta
pocztowa.
Astapczyk Adolf, wojskowy – znak rozpoznawczy – Postawy, urodz. 1909 r. list z nadawcą: Dorota
Astapczyk, poczta Porozów.
Nierozpoznany wojskowy. – notatnik, list, medalik.
Chrzanowski Edmund, podporucznik – legit. Aeroklubu RP., urodz. 23.7.191? – Dorobusku, list, karta
pocztowa z nadawcą: Mineyko Róża, W-wa, Śniadeckich,
odz. wojskowa.
Nieropoznany podporucznik.
Owczarek Aleksander, wojskowy, dr. med., zamieszkały Warszawa, Marszałkowska 95, legit. osb.
MSWojsk., legit odznaki CWSAn., prawo jazdy, świad.
szczep. w Kozielsku, listy, karty pocztowe, telegram.
Rogowski Bolesław, wojskowy – zaświad. członk. Zw. Zaw. Pracown. Instyt. Ubezp. Społ. w Kołomyji,
karta Gm. Żydowskiej Kołomyji na korzystanie z parni,
2 odcinki zameldowanie.
Brudnicki Adam, wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy z nadawcą: Edward Brudnicki, wieś
Warzynek, gm. Białyszewo, pow. Sierpc.
Chludziński Włodzimierz Józef, wojskowy – adwokat, wizytówka Wspólna Nr. 16, zaświadczenie
Rady Adwokackiej w Warszawie, świadectwo ślubu Parafii
Św. Aleksandra w W-wie, dużo wizytówek na różne
nazwiska.
Trojnarski Karol, podporucznik – książka oficerska, dowód osobisty, urodz. 24.9.1895 r., różne legit.,
legit. urzędn. państw., wizytówki, fotografie.
Sołtan Władysław, podporucznik – urodz. 18.12.1911, zam. Łuck, ul. Dominikańska 12/3, karta mob.,
książka oficerska, świad. szczep. w Kozielsku, plakieta
Matki Boskiej. –
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Zub[...] – wojsk. – karta pocz. z nad: Zubrowska Zofia, Częstochowa, Narutowicza Nr. 36 u państw.
Musiaków metryka urodz. dziecka, 2 odcinki meldunkowe,
kwit kas. Gł. Urzędu Statyst. na nazw. Zubrowski Józef,
medalik z łańc.
Litwinowicz...?...
– wojsk. – karta pocz., list, telegram, krzyżyk z łańc. /list
pisany z Grodna/.
Nierozpoznany – por.
Nierozpoznany – wojsk.
Nierozpoznany – wojsk.
Joch Antoni – por.– fotogr. z potwierdzeniem tożsamości na odwrocie przez Dyrekcję z dn. 26.I.1938 r.,
leg. urzęd państw., medalik z łańc., fotografie.
Nierozpoznany – wojsk.
Szołomicki Michał – ppor. – ur. 1897 r., ks. PKO – adres Pohost Zarzeczny, znak rozp., dowód osob.
Michalski Stefan – ppor. – znak rozp. Lublin /M, ur. 1905 r., dowód osobisty, leg. Zw. Ofic. Rez.,
ryngraf, różaniec, odznaka wojsk., leg. Zw. Zawod.
Farmaceutów, monogram z portfela, fotografie, 2 listy.
Dąbrowski Jerzy – ppor. – wizytówki, leg. odzn. Szkoły Podchor. Rez. Kawal., różaniec, medalik.
Nierozpoznany – wojsk.
Dyba Roman – wojsk. – wizytówki – Cieszyn, ur. 5.XII.1908 r. w Czechosłowacji, wojsk. prawo jazdy,
leg. Śląsk, Okręg. Zw. Piłki Nożnej w Katowicach, karta
pocz. list.
Nierozpoznany – por. – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 2985, plakietka M. Boskiej, figurka św.
Nowak Antoni – wojsk. – kartka książki ofic., ur. 20.XI.1910 r. syn Franciszka i Marianny, łańcuszek.
Łaszcz Jerzy Stanisław – por. – wizytówka, dowód osob. nieczyt. odcinek meldunk., ks. PKO
na nazwisko: Łaszcz Romualda Sabina, zam. W-wa,
ul. Marszałkowska N. 6-24, listy, karty z nadawcą:
Romualda Łaszcz, Skarżysko Kamienna, ul. Kościuszki
Nr. 1, negatyw.
Ciesielski Stefan – ppor. – karty pocz. z nad. S[a]gewerk-Laski, pocz. Hirscheck, kreis Kempen, świad.
szczep. w Kozielsku, medalik.
Leśnik Bolesław – wojsk. – ks. oficerska, leg. urzędn. państw., list, karta pocz., foto, 2 medaliki.
Jastrząb Wacław – ppor. – list i karta pocz.
Jamro Mieczysław – ppor. – ur. 7.VII.1905 r., dowód osob., karta pocz., 2 listy.
Nierozpoznany – wojsk. – świad. szczep. w Kozielsku, kwit ros. na zabrane rzeczy.
Simon Józef Cezar – ppor. – karta MOB, ur. 23.VII. 1899 r., zam. W-wa, ul. Piusa XI. Nr. 68a, ks.
ofic., pozwolenie na broń, świad. szczep. w Kozielsku, karta
i koperta od listu po niemiecku.
Nierozpoznany – por.
Loroch Piotr – ppor. – dowód osob., ur. 3.VII.1893 r., prof. gimnazjum zam. w Kościerzynie, prawo
jazdy, leg. T-wa Naucz. Szkół Sr. i Wyższych, 2 inne legit.,
zaświad. zniżkowe.
18
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Grzeliński Eugeniusz, ppor. – ur. 28.IX.1905. w W-wie, legit. osob. MSWojsk., wojskowe prawo jazdy,
karta pocztowa, medalik.
Nierozpoznany porucznik
Wielebiński Władysław, ppor. – koperta od listu, świad. szczep. w Kozielsku nr. 1739, krzyżyk z łańc.
medalik. Kartka z nazwiskami.
Rejdych Józef, wojsk. – ks. PKO., ur. 34.I.1894., Alwernia, zam. Kobylniki-Grodzisk /Wlkp., legit.
urzędn. państw., list
Nierozpoznany wojskowy
Dąbrowski Roman Stanisław, ppor. – wizytówki, ks. ofic., prawo jazdy, świad. szczep. w Kozielsku
nr. 632, odznaka wojskowa.
Morawski Adolf Jan, por. inż. elektr. profesor Polit. Warsz., zam. W-wa, Al. Grójecka 45 m. 14a,
wizytówki własne, wizytówki „Maria Morawska”, listy,
2 fot. serduszko bursztynowe
Pająk Józef, wojsk.
listy i świad. szczep. w Kozielsku
Gusiński K. ...? wojsk.
– legit. szkolna, list bez koperty, kartka pocztowa.
Gawron Marian, wojsk.
list
Pufahl Roman, kpt, maryn.
– ks. PKO., ur. 25.I.1894. Lwowek, zam. W-wa, 6-ego
Sierpnia 58 m. 2, legit. osob. MSWojsk., prawo jazdy, 3 listy,
karta pocztowa, wyciąg ze służby xwojskowej niemieckiej,
scyzoryk
Jonicz Juliusz, wojsk.
list, karty pocztowe, mapka w ołówku okolic Moskwy
Szostkiewicz Leon, ppor. inż. – legit. pracownika Huty Piłsudski – Chorzów, ur. 1906., dowód osob.,
świad. szczep. w Kozielsku, 3 karty pocztowe, duży notes.
Nierozpoznany ppor.
Jaworski Stanisław, ppor.
– listy i karty pocztowe z nad.: Wanda Jaworska, W-wa,
Długa nr. 9-11., fotografie, świad. szczep. w Kozielsku
Choynowski Jan, wojsk.
list z nad.: Antoni Choynowski, Kraków, ul. Długa nr. 54
Jasionowski Tadeusz, ppor.
karta MOB., pozwolenie na broń, prawo jazdy, świad.
szczep. w Kozielsku, legit. osob. MSWojsk., leg. urzędn.
wojsk. państw.
Pończa Jan, por.
dowód osob., ur. 29.III.1897., ks. ofic. wojskowe prawo
jazdy, świad. szczep. w Kozielsku nr. 2815, syn Józefa,
medalik
Nierozpoznany por.
2 listy, oraz list pisany w Kozielsku na adres: Reszczyńska
Celina, wieś Batorówka
Nierozpoznany cywilny /płaszcz wojskowy/
Perec Hilary, por.
2 karty poczt., świad. szczep. w Kozielsku leg. instruktora
W. F. lub P. W.
Czerniakowaea Leon, por.
nauczyciel, legit. urzędn. państw., legit. L. M. i K., ks. KKO.
Biała Podlaska, dowód osob. – paszport, list, odznaka
wojskowa
Jankiewicz Marian, wojsk.
ks. ofic., ur. 6.IV.1900., 2 fotografie
Dniestrzański Roman, por.
legit. urzędn. państw., świad. szczep. Kozielsku, medalik,
telegram, wieczne pióro.
Katyń 29 maja 1943.
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Mańkowski Leon – ppor. – znak rozpoznawczy – urodz. 5.VIII.1902 r.
Nierozpoznany – wojskowy – notesik z zapiskami, medalik z łańc.
Nierozpoznany – wojskowy – kartka z nazwiskami: Kwiatkowska Maria Rembertów – Okuniewska
Nr. 22-9, kartka z zapisk., ryngraf „pamiątka z Częstoch.”.
Tkacz Mieczysław – por. – legit. uprawn. do wypożyczania dzieł z Centr. Bibliot. Wojsk. przy
MSWojsk., legit. członka Koła Nauk. Techn. Wojsk.
Studentów Polit. Warszawsk., św. szczep. w Kozielsku
Nr. 2271, legit. tramwajowa dla słuchacza Politechn.
Warszawskiej.
Pachecka Jan Stefan – wojskowy – podkom. Skarb. w Urzędzie Celnym w Szumbarku, 2 pisma
Dyr. Ceł w Mysłowicach, legit. urzędn. państw., 4 odcinki
meldunk.. list, kartka pocztowa z Grajewa, wyblakłe foto,
kartka z nazwiskami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – list bez koperty pisany z Dąbrowy Górnicz. z dn. 11.I.1940 r. „Kochany
Bracie i Synu”, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3088.
Nierozpoznany – wojskowy – karta pocztowa
Fi/y/jewski Antoni – por. – karta MOB – urodz. 13.I.1901, zam. Dubno, Piłsudskiego Nr. 20, legit.
i Krzyż Virtuti Militari, legit. urzędn. państw. nieczytelna,
prawo jazdy, legit. Zw. Prac. Umysł. Admin. Wojsk. R. P.,
pismo-przepustka MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku,
list, ryngraf M. B. Ostrobramskiej.
Szymański Edward – ppor.-saper – pismo Wileńskiego Okręg. Urzędu Miar z dn. 26.IX.39 r., 2 karty
pocztowe, list, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – Bolesław syn Antoniego – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 1614, list z
Ameryki ze stemplem Broklin N. Y. 4-Dec. 28 1939, kartki
z notesa z zapiskami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Szczerba Marian – ppor. – karta pocztowa z nadawcą: Stefania Szczerbowa Prokocin k/Krakowa,
Słowackiego 13, dowód osobisty, legit. urzędn. państw.
PKP, legit. Zrzesz. Techników Kolejowych R. P.
Nierozpoznany – wojskowy – 6 kart pocztowych blankiet szpitala w Ołyce z zapiskami
Jarocki Stefan – ppor. – pismo-upoważnienie wojskowe ze Skład. Mater. Intend. Nr. 1 – na odbiór
koni, list, notesik, medalik z łańcuszkiem.
Symcha Roch – ppor. – lekarz, legit. osob. MSWojsk., pismo-wojskowe przydziału wojennego,
telegram.
Landesberg Jakub – wojskowy – dr. med., dyplom lekarski Uniw. J. K., książka oficerska, karta
pocztowa z nad: Maria Landesberg, Kutno, Narutowicza
Nr. 3, receptariusz.
Ficek Stefan – wojskowy – urodz. 30.III.1904 r., architekt, dowód osobisty prawo jazdy – zam.
w Krakowie, świad. szczep. w Kozielsku – syn Jana, 2 listy,
2 karty, legit. odzn. Górskiej Polsk. Zw. Narciarskiego,
modlitewnik żołnierza.
Nierozpoznany – wojskowy.
Zachert-Olszyc Konstanty – por. – pismo – Zaświadczenie MSWojsk. – Państw. Urz. Wych. Fizycz.
i P. W., świad. szczep. w Kozielsku, kartka z zapiskami.
Nierozpoznany – ppor.
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Nierozpoznany – cywilny – karta pocztowa i kartki z zapiskami.
Klinge Marian – ppor. – lekarz – znak rozpozn. – urodz. 19.XII.1905, medalik.
Rumianek Stanisław – wojskowy – książka PKO – urodz. 10.V.1899 Podzamek Kierownik Szkoły,
zam. Częstochowa Żabia Nr., legit. urzędn. państw., świad.
szczep. w Kozielsku.
Rykowski Tadeusz – wojskowy – znak rozpozn., świad. szczep. w Kozielsku, 2 listy, kalendarz
z zapiskami, 2 foto kobiety, plakietka M. B. Karmiącej
z napisem „od Tuśki”.
Staszkiewicz Grzegorz – wojskowy – legit. urzędn. państw., list, świad. szczep. w Kozielsku Nr. 655,
kwit rosyjski na zabrane rzeczy, medalik.
Skwara Józef – ppor. – urodz. 29.VII.1900 r. w Targowisku, zam. Jutrosin, Skolna Nr. 9, kierownik
Szkoły, książka PKO, baretki orderowe, medalik, różaniec.
Frąckowiak Stanisław – ppor. – lekarz – wizytówki, karta powołania, opaska na rękaw Cz. Krzyża ze
stemplem francuskim „Ministere De La Guerre”.
Raichel Zdzisław M. – ppor. – urodz. 1910 r., znak rozpoznawczy – Sanok, legit. urzędn. państw.,
wizytówki 1/2 legit. odznaki Szkoły Pchor. Rez. Artylerii,
koperta od listu.
Achtelik Paweł – wojskowy – świad. szczep. w Kozielsku Nr. 3381, 2 listy, kartka z zapiskami.
Czepurno Stefan – por. – lekarz – legit. osob. MSWojsk.
Nierozpoznany – ppor. – pierścionek złoty damski z czerwonym oczkiem.
Nierozpoznany – wojskowy – 3 kartki z zapiskami, 3 medaliki.
Mazak...?... – wojskowy – 3 karty pocztowe, list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Fabrowski Zygmunt Stanisław – por. – urodz. 7.IV.1893 r., legit. – przepustka wydana w Toruniu,
dowód osobisty, list, karta pocztowa, różaniec z drzewa.
Trzebiński Tadeusz – ppor. – urodz. 2.IV.1907 r., książka ofic., koperta.
Nierozpoznany – wojskowy.
Michalak Władysław – ppor. – zam. Warszawa, Francuska Nr. 26, prawo jazdy, 3 bilety, 2 kwity
meldunkowe, świad. szczep. w Kozielsku, figurka Świętego
Nierozpoznany – wojskowy.
Gałecki Roman Ludwik Bronisław – ppor. – książka oficerska, list, 2 karty pocztowe, pismo Banku
Handlowego, kalendarzyk na blaszce.
Orlikowski Antoni – wojskowy – lekarz dentysta – zam. Warszawa, Plac 3 Krzyży Nr. 8, dowód
osobisty, legit. służbowa, wizytówka.
Kowalczyk Stanisław – ppor. saper – urodz. 1910 r., znak rozpoznawczy, 2 wizytówki, 4 karty
pocztowe.
Rzymkiewicz Adam Stanisław – ppor. – urodz. 1908 r., ks. oficerska.
Nierozpoznany – wojskowy – list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Zaręba Piotr – wojskowy – urodz. 5.XI.1906 r. w Wilnie, zam. Wilno, Makowa Nr. 17-19, technikmechanik, książka oficerska, książka PKO, legit. urzędn.
P. M. Tyton. w Wilnie, 2 karty poczt., świad. szczep. Nr.
1024.
Skotnicki Franciszek – por. – 2 karty pocztowe, list, świad. szczep. w Kozielsku, projekt domu
kreślony w Kozielsku z datą 3.II.1940 r.
Nierozpoznany – kapitan.
Sołtycki Ludwik – por. – zam. W-wa, Piusa XI-ego 55, prawo jazdy, zaświadczenie, 2 karty, list,
odznaka 1 p. lot.
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– wizytówki, list, fotografie, 2 kwity meldunkowe, karta
poczt., medalik z łańc.

– 3 karty pocztowe z nad.: Helena Minkiewicz a/ Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 11. b/ W-wa, Sękocińska 2 m. 11, oraz
H. Modziard, Kraków, Kr. Jadwigi nr. 7, amonograma
Nierozpoznany wojskowy
karta poczt., fotografia kobiety z napisem „Kochanemu
Mężowi – Zocha, Nowa Wilejka 27.VIII.1939 r.”, medalik
Świnarski Czesław, wojsk.
ur. 1886 w Sokołowie, zam. Kostopol, ks. PKO.
Hrapkowicz Albin, kpt. 73 pp. – legit. osob. MSWojsk., pozwolenie na broń, wizytówki,
cygarniczka
Nierozpoznany wojskowy
Heilszer Maksymilian, kpt.
zam. Rawicz, Paderewskiego nr. 38, legit. osob. MSWojsk.
legit. PCK., karta poczt.
Nierozpoznany wojskowy
legit. osob. MSWojsk. na nazwisko Butwiłło
Uwaga Witold, kpt., 2 koperty od listów na nazwisko: Leonard
Radziszewski – Kozielsk, kawałek kartkix poczt. z dn.
16.I.1940. „Jerzy – piszę drugą ka...?”
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany kapitan
Łopuszański Kazimierz, wojsk. – karty poczt., listy z nad: Halina Łopuszańska, Lwów, Orzeszkowej
nr. 5
Kunda Edmund, wojsk.
zam. w Grodnie, nauczyciel, leg. urzędn. państw.
Niekrasz Jan Kazimierz, wojsk. – legitymacje: Krzyża Niepodległości, Krzyża Walecznych, PCK.,
urzędn. państw., T-wa Wędkarskiego, świad. szczep
w Kozielsku, list
Nierozpoznany wojsk.
Karta pocztowa, kwit ros. poczt., Krzyż Virtuti Militari
Kiwasiewicz Czesław, ppor.
2 karty pocztowe
Nierozpoznany wojskowy
Szyszkowski Witold Stanisław, ppor. – dr. med., ur. 2.V.1896., ks. ofic. leg. urz. państw. rozkaz
wyjazdu, 2 wizytówki, karta poczt., karta przydziału
wojennego, pismo z PCK. z dn. 12.XII.1936. zam.
Tomaszów Mazowiecki
Nierozpoznany wojskowy
Chądzyński Bronisław, wojsk. – list, medalik z łańcuszkiem
Trochimowicz Wacław, ppor.
lekarz, ur. 7.IX.190– r. zam. Góra Kalwaria, ks. PKO. legit.
osob. MSWojsk., znak rozpoznawczy
Dokumenty zabrane przez Władze Niemieckie – czasowo
Łojek Józef, ppor.
ur. 1.III.1912., ks. ofic., papierośnica
Nierozpoznany wojskowy
Kowalewski Władysław Michał, por. – legit. osob. MSWojsk., 2 legit. Zw. Ofic. Rez., prawo jazdy,
pozwolenie na broń, listy
Dąbrowski …...? wojsk.
kwit ros. na odebrane rzeczy, 2 listy, list pisany na maszynie
z Krakowa z dn. 14.XII.1939. „Kochany Janku i –xx podpis:
ściskam cię Fred”., wieczne pióro i ołówek
Rutkowski Tomasz, ppor.
legit. odzn. 79 pp., urzędn. państw., listy, 2 karty badań
i zaśw. o pobycie na kuracji w szpit. św. Jakuba w Wilnie
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03802.

Zieliński Czesław Stefan, ppor.
Młynarczyk Ludwik, ppor.

03803.

Opaliński Eugeniusz, ppor.

03804.

Tucholski Tadeusz, wojsk.

03805.

Gąsowski Kazimierz, ppor.

03806.
03807.

Misiewicz Jan, wojsk.
Sowa Józef, cywilny

03808.

Ziętek Wincenty, wojsk.

03809.
03810.

Nierozpoznany wojskowy
Karbowniczek Marian, wojsk.

03811.
03812.
03813.

03814.
03815.
03816.
03817.

03818.
03819.
√ 03820.

03821.
03822.
03823.
03824.
03825.

Odpis

– ks. oficerska
– 2 listy, karta pocztowa z nad.: E. Młynarczyk, Wierzbnik,
Wigury nr. 110 d.
ur. 1912., znak rozpozn., – Siedlce, ks. ofic., pozwolenie na
broń, karta poczt., list.
dr. docent Polit. Warszawskiej, legit. urz. państw., medalik,
słonik maleńki
ks. ofic., świad. szczep. w Kozielsku nr. 3968, karty
pocztowe, list, opaska Czer. Krzyża na rękaw, różaniec
ur. 1908, znak rozpozn. Warszawa M. 3, telegram
list pisany z Kozielska do Heleny Sowa-Boryk, woj.
Tarnopol
syn Jana, znak rozpozn. świad. szczep. w Kozielsku, leg.
Zw. Spółdz. Roln. R.P..

syn Józefa, list z Ząbkowic, świad. szczep. w Kozielsku,
odcinek poczt.
Olejniczak Leon, por.
list z Łodzi, ul. Jerzego nr: 5/7, medalik z łańc.
Dowbór Michał, por.
ks. oficerska, pismo wojsk., odznaka wojsk., odznaka
Korpusu Dowbora
Wołągiewicz Antoni Józef, ppor. – ur. 10/22.III.1898., metryka, świad. dojrzałości z Suwałk, dyplom
Polit. Gdańskiej, świad. Szkoły Nauk Polit. w Warszawie,
zaświadczenie Zakł. Amunic. „Pocisk” w W-wie, dowód
osob., leg. urz. państw., legit. członk. Pracown. Spółdz.
Kredyt. w Warszawie.
Słubicki Stefan, wojsk.
syn Stanisława, legit. Medala Niepodl. świad. szczep.
w Kozielsku
Zalewski Wincenty, wojsk.
inż. leśny, legit. urzędn. państx państw. Łuck, wizytówki,
cygarniczka drewniana
Rawicki Benedykt Beniamin, ppor. – ks. ofic., karty pocztowe, list
Otto Marian Piotr, ppor:
ur. 1907, zaświadczenie rejestracyjne, 2 odcinki
zameldowania, legit. Klubu xxx Prac. firmy „Scheibler
i Grohman” w Łodzi, ks. ofic., metryka, fotografie, list,
karty pocztowe, ołówek metalowy
Lorenc Jerzy, wojsk.
syn Antoniego, świad. szczep. w Kozielsku 1086, 1/2 karty
pocztowej, medalik
Jakubowski Henryk, ppor.
mgr. farm., karta przydziału wojennego, telegram, 2 karty
pocztowe, medalik z łańcuszkiem
Szmerner Szymon, wojsk. lekarz. – ur. 23.I.1902, w W-wie, zam. W-wa, Komitetowa nr. 3 m. 7, ks.
PKO., dyplom lek. Uniw. W-wskiego, dowód osob.,xx
2 karty pocztowe, list z nad.: Szmerner Władysław, W-wa
ul. Złota nr. 42 m. 4
Szymański Kazimierz, ppor.
legit. urzędn. państw., list
Nierozpoznany wojskowy
2 fotografie, karta z zapiskami, kalend.
Charków Piotr, ppor.
nauczyciel w Jastrzębcu, legit. urz. państw., 4 karty
pocztowe, fotografia kobiety.
Stein Leon, wojsk.
ur. 1895. znak rozpozn. – Łódź, 2, kwit Tow. Elektr. Łódź,
karta pocztowa
Nierozpoznany ppor.
świad. szczep. w Kozielsku, karta poczt.
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Odpis.

Ciesielski Czesław Jan – ppor. – urodz. 12.VIII.1901 r., książka oficerska, Krzyż Walecznych,
karta zwolnienia wojs., odznaka wojskowa, 3 medaliki
z łańcuszk.
Krysztofik Marian Józef – wojskowy – zam. Wilno, Kościuszki ?, legit. osob. MSWojsk., wizytówka.
Szachowicz Zygmunt Andrzej – wojskowy – świad. ślubu parafii św. Jakuba w Warszawie, św. szczep.
w Kozielsku, ryngraf, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy – wizytówka na nazwisko: Ziarski-Kernberg Karol – chorąży, Krzyż
Obrońcy Niepodległości, odznaka wojskowa, kalendarzyk,
3 medaliki, obrączka metalowa z napisem „złoto za żelazo
– 1914 A. S. K.”
Nierozpoznany – wojskowy.
Moser Leopold – por. – mgr. pismo MSWojsk. na adres W-wa, Wiejska Nr. 19 m. 5. legit. osob.
MSWojsk., 2 karty pocztowe z nad.: Stanisława Moserowa,
W-wa, Brzozowa 2 m. 20. listy, legit. Ligi Drogowej.
Nierozpoznany – wojskowy.
a a
Gajdzik Władysław – p por. – książka oficerska, odznaka wojskowa – marynar., dowód osobisty,
wieczne pióro, wizytówka.
Nierozpoznany – wojskowy.
Majuk Stefan – wojskowy – legit. urzędn. państw., list, karta pocztowa, telegram, cygarniczka,
wizytówki pisane na maszynie – absolwent gimnazjum
Śniady Franciszek – wojskowy – legit. urzędn. państw., św. szczep. w Koz., listy, notesik z adresem:
Śniady Wincenty Bydgoszcz, Gdańska Nr. 36.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – wojskowy – 1/2 znaku rozpoznawczego:
Uwaga
Najdzicz Bronisław – kat.
Janczewski Kazimierz – wojskowy – dowód osobisty, dyplom lekarski Uniw. w Wilnie.
Staniszewski Franciszek – ppor. – książka oficerska, różaniec, medalik.
Krukowski Henryk – wojskowy – książka oficerska, karty pocztowe z nad.: Z. Krukowska, Poznań,
Festungstrasse 15, kwit pocztowy, mały słonik.
Ciosiński Zdzisław – ppor. piech. – urodz. 28.X.1908 r., znak rozpoznawczy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pająk Stefan – ppor. – pozwolenie na broń, karta łowiecka. list, zaświadczenie.
Nierozpoznany – wojskowy – notesik, figurka Matki Boskiej.
Nierozpoznany – chorąży – karta pocztowa z nad.: Gąsowski Władysław, Tomaszów Lubelski,
Wyspiańskiego Nr. 16, kawałki listu, medalik, dewizkawężyk.
Fuhrman Jan – wojskowy
2 wizytówki – Al. Róż Nr. 6, karty pocztowe i listy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Kowalczyk Adam – kpt. – legit. nadania Krzyżya Virtuti Militari, karta łowiecka, legit. Kółka Łowiec.
Garnizonu KOP’u w Podświle.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – cywilny
– fotografie, notesik-kalendarz.
Rzepka Józef – ppor.
– 2 listy, kalendarz, medalik.
Tustanowski Stanisław – cywilny – adwokat, legit. urzędn. państw., świad. urodzenia, zaświadczenie
Rady Adwokackiej w Lublinie.
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Odpis.

Hipsz Włodzimierz – wojskowy – syn Feliksa, świad. szczep. w Kozielsku, list.
Kurowski Feliks – kpt.
– legit. osob. MSWojsk., awojsk.a prawo jazdy, odznaka
wojskowa, 2 medaliki z łańcuszkiem.
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Nierozpoznany – wojskowy – kalendarz kieszonkowy, świad. szczep. w Kozielsku, lista z nazwiskami,
książka oficerska.
Nierozpoznany – wojskowy – kwity P. Zakł. Ubezp. Wzajemn. na nazwisko Głowacka Teofila
– Bałańdycze, 2 odcinki poczt., recepta, 2 medaliki
z łańcuszkiem.
Wojsciechowski Władysław – por. – legit. osob. MSWojsk., list, karykatura.
Jakubik Eugenjusz – wojskowy – świad. metrykalne małżeństwa, kartki dowodu osobistego, legit.
drogowa, świad. szczep. w Kozielsku, karty pocztowe.
Kopras Jan – wojskowy – legit. osobista MSWojsk.
Szulakowski Maciej – wojskowy – list.
Nierozpoznany – wojskowy.
Patenkiewicz Adam – wojskowy – 2 listy, karta pocztowa, różaniec, medalik z łańcuszkiem.
Winiarski Ignacy – wojskowy – 2 wizytówki, 2 kwity kasowe.
Ostrowski Stanisław – ppor. – urodz. 3.VIII.1906 r., adres Wysokie Mazow., Kościuszki Nr. 41 –
książka PKO, znak rozpoznawczy – Białystok, książka
oficerska, kartki z nazwiskami.
Nierozpoznany – wojskowy.
Lipiński Feliks – por. – karta pocztowa, legit. MSWojsk. – Krzyża Waleczn.
Martini Wiktor – wojskowy – znak rozpozn. – Warszawa III. ur. 8.II.1910 r.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany – por. – protokół odbiorczy, 2 odznaki wojskowe.
Owczarek Stanisław – wojskowy – dowód rejestr. samochodu, świad. szczep. w Kozielsku, karta
rowerowa, pismo-zaświadczenie.
Nierozpoznany – wojskowy – list, 2 fotografie.
Zelba Feliks Józef – ppor. – lekarz, książka oficerska, urodz. 17.II.1911, legit. Zw. Ofic. Rez., wizytówka,
fotografia, pismo zaświadczenie wojskowe.
Stąporek Jerzy – wojskowy – urodz. 31.V.1911 r., dowód osobisty, legit. Aeroklubu, wizytówka, wykaz
studjów stud. Wydz. Mechan. Politechn. Warszawskiej,
prawo jazdy, legit. tramwajowa, list i karty pocztowe.
Zaworotnik Jur – wojskowy – zam. Lwów, Geninga Nr. 19, listy, karty pocztowe, notes.
Marmuźniak Stanisław – ppor. – mgr. – książka oficerska, dowód osobisty, karta MOB, 2 wizytówki,
2 fotografie.
Rajszys Ryszard – oficer zdr. – znak rozpoznawczy – urodz. 24.V.1901 r., dowód osobisty, cygarniczka,
2 medaliki.
Szczeniowski Witold – por. – legit. osob. MSWojsk., list, 2 karty pocztowe.
Irlicht Bronisław – por. – inż., dowód osobisty, przepustka wojskowa, pozwolenie na broń, karta
pocztowa, legit. Polsk. Touring-Klubu, zam. Warszawa,
Poznańska Nr. 38, wizytówki.
Songin Leon – ppor. – karty pocztowe z Wilna.
Serek Tadeusz – wojskowy – książka oficerska, świad. szczep. w Kozielsku, legit. Wspóln. Interesów,
list i karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy – karta pocztowa.
Nierozpoznany – wojskowy.
Żuchowicz Józef – por. – legit. osob. MSWojsk., pisma MSWojsk. – Dep. Intend.
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Odpis.

Górecki Tadeusz – wojskowy – syn Władysława, świad. szczep w Kozielsku Nr. 3614, karta pocztowa
z nad.: Bronisława Górecka, Pińczów, ul. 3 Maja Nr. 24.
Nierozpoznany – wojskowy – listy bez kopert.
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Perczyński Tomasz, ppor.
Kozieł Franciszek, por.

03889.

Żołtowski Władysław, wojsk.

03890.
03891.
03892.

Swiboda Stanisław, ppor.
Nierozpoznany por.
Korowajczyk Leonard, ppor.

03893.

Herman...? wojsk.

03894.

Nierozpoznany por.

03895.

Nierozpoznany wojskowy

03896.
03897.

Nierozpoznany mjr.
Smarzyński Piotr, wojsk.

03898.
03899.
03900.

Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Rotkiewicz Józef, wojsk.

Katyń 1 czerwca 1943.

Spr. EU.
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– znak rozpozn. – Kowel, ur. 1908
– dr. ur. 14.V.1900 w Brzezince, pow. Oświęcim, dowód
osob., leg. urz. państw. – nauczyciela w Katowicach, legit. i
ks. służbowa Zw. Harc. Polskiego, leg. odznaki Komendanta
P.W., fotografie, różaniec duży i maleńki w pudełeczku.
dowód osob., ur. 9.aIaV.1910, wizytówki, foto-albumik,
prawo jazdy W-wa, różaniec, medalik z łańc.
karty pocztowe, łańcuszek
– wizytówka, kierownik refer. prasow. MSWew, 2 karty
pocztowe z nad.: Halina Korowajczyk, xx Wilno,
Wiwulskiego nr. 6 m. 10. pozwolenie na broń, legit. LOPP
świad. szczep w Kozielsku nr. 3803, karta poczt. z nadawcą:
Hermanowa, Kołomyja, Sobieskiego nr. 90, kalendarz,
notes.
telegram, karta poczt., zaświadcz. w jęz franc. Szpitala
Starozakonnych w W-wie na nazwisko dr. Lipes Mordchel
2 karty poczt. nadawca: Bronisława Adamkowa, list bez
koperty – podpis: „Twoja Dusia, Ryga 2.X.1939 r.”
legit. urz. państw. nauczyciel szkoły Powsz. w Kleczowie,
pow. Konińskiego, karty pocztowe z nadawcą: Smarzyński
Franciszek kreis Radom, p. Skaryszew, listy, notes, świad.
szczep. w Kozielsku
syn Ludwika, karta poczt., kawałek koperty, medalik

S.C.
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- 2 19
odpis
Gramil Jan – wojskowy – 2 pocztówki.
Leydo Władysław - ppor. lekarz- książ. wojsk. wizytówki.
Złocki Franciszek – ppor,-legit.szkolna, 2 pisma urzędowe, foto. wizytówki, pocztówka.
Z/C/ichacki Władysław - ppor.-legit. urzędn. państw., książ. wojsk. bilet tramwajowy.
Jarosz Sylwester –kpt.-książ. wojsk. listy
Nierozpoznany – ppor.- książ. wojskowa nieczytelna.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – major.
Staniszewski Zygmunt-mjr.- pocztówki. świad. szczep. pismo po rosyj[sku]
Gołogórski Leopold Kazimierz-ppor.ur.16/…1909 r., książ. wojsk. dowód osobisty
Nierozpoznany – major.-świad.szczep.2 pocztówki.
Nierozpoznany – ppor.-koperta.
Nierozpoznany – porucznik.
Pegza Henryk – ppor. - legit. wojskowa, pozwolenie na broń, pismo Tomaszewskiej Fabryki
Sztucznego Jedwabiu.
Nierozpoznany – ppor.
Wisełka Paweł – wojskowy- świad. szczep. list.
Rozdolski Marian-por.- karty pocztowe., wizytówki. listy, list do matki napisany w Kozielsku. dn.
17.II.1940 r.
Nierozpoznany – wojskowy.
Dr.Kuźniar Jan- ur.1893-Poznań, wojskowy, pismo Ministerstwa Skarbu, 2 listy znak rozpoznawczy,
karty poczt. z nadaw: Kuźniar Stanisław - Jasinica Kościelna, pow. Brzozów
– Małopolska.
Nierozpoznany – ppor.- książ. wojsk., listy, medalik.
Nierozpoznany – wojskowy – legit., listy.
Sternal Kazimierz-ppor.-legit., książ.PKO., wizytówki,ur.3.I.1913 r. przepustka wojskowa. Szk. Inż.,
zam. W-wa, Noakowskiego.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy – karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy.
Grzegrzółko Adam – ur.18.IV.1899-legit.wojskowa.
Nierozpoznany – wojskowy – listy, karty pocztowe.
Raszek Eugeniusz – wojskowy – 1 list.
Malicki Bolesław – ppor. – legit.ofic., książ.PKO.,2 listy.
Nierozpoznany – cywilny.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Orłowski Kazimierz – ppor.- karty przydziału wojskowego, świad. szczep. w Kozielsku. lekarz
weterynarji.
Nierozpoznany – wojskowy.
Włosek Edmund – por.-recepty lekarskie, świad. szczep., pismo Warsz. Kuratorjum Szkolnego,
2 pocztówki, notatnik.
Nierozpoznany – porucznik – legit.. wstępu do parku Wilsona w Poznaniu.
Sobkiewicz Zygmunt –ofic.-ur.15.V.1907,.książ.wojsk.,legit. urzędn.a państwowego.
Nierozpoznany – wojskowy.
Buchcik Robert – wojskowy – legit. nauczyciel. Szk. Powsz. pozwolenie na broń, świad. szczepienia.
Gendzwil….Stanisław – wojsk.- depesza, karty pocztowe.
Nierozpoznany – wojskowy –bilet wizytowy: Czekański Stanisław, świad. szczep. w Kozielsku,
pokwitowanie pocztowe.

03949.
03950.
03951.
03952.
03953.
03954.
03955.
03956.
03957.
03958.
03959.
03960.
03961.
03962.
03963.
03964.
03965.
03966.
03967.
03968
03969.
03970.
03971.
03972.
03973.
03974.
03975.
03976.
03977.
03978.
03979.
03980.
03981.
03982.
03983.
03984.
03985
03986.
03987.
03988.
03989.
03990.
03991.
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- 303992.
03993.
03994.
03995.
03996.
03997.
03998.
03999.
04000.
04001.
04002.
04003.
04004.
04005.
04006.
04007.
04008.
04009.
04010.
04011.
04012.
04013.
04014.
04015.
04016.
04017.
04018.
04019.
04020.
04021.
04022.
04023.
04024.
04025.
04026.
04027.
04028.

296

odpis

Urban Stanisław - ppor.- książ. stanu służby oficerskiej.
Rudy Wilhelm, wojsk. – fotografie, bilety wizytowe, świadectwo lekarskie.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, fotografia.
Nierozpoznany – ppor.
Nierozpoznany – wojskowy.
Żuchowski Zygmunt – por.-ur.22.XI.1902.znak rozpoznawczy, karta przydziału wojskowego,
2 pocztówki.
Tabeneki avel Tabenckia Romuald-por.- zam. Łódź Pierackiego 9 m.6,list,notatnik.
Nierozpoznany – ppor.
Różański Ryszard ppor.- książ. stanu służby oficerskiej, legit. urzędn. skarbowego, bilety wizytowe.
Zochowski Edmund –por.-ur.1898,zam. w Piekarach, karta mob., legit. nauczyciela szkoły powsz.nr.6
w Piekarach.
Nierozpoznany – wojskowy-2 rachunki, jeden czysty firmy M. Detalicki Brześć n/Bugiem,
ul. Dąbrowskiego 25,dwie notatki, medalik z łańcuszkiem.
Nierozpoznany – ppor. -2 listy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Nierozpoznany – wojskowy.
Pulnarowicz Tadeusz-por.-ur.14.IX.1890, znak rozpozn., ks. wojskowa, karta przydziału wojskowego,
karta poczt., list.
………Leszek,- wojsk.- list pisany na maszynie w W-wie. dn.6.III.1940r. z dopiskiem atramentem
z podpisem Aleksander Burchart - W-wa, Smolna 32m.2.
Szmalstych Józef - wojsk. - legit. uniwersytecka, legit. szkolna, bilety wizytowe.
Nierozpoznany – wojskowy – prawo jazdy, dowód Urz. Wojewódzkiego w Kielcach na rejestr.
samochodu,3 karty pocztowe.
Lewakowski Jerzy-ppłk.-depesza,3 karty pocztowe. świad. szczep. w Kozielsku.
Lech Leonard – kpt. – ur.11.IX.1886., świad. urodz., legit. MSWojsk., karta łowiecka.
Szostak Stanisław,- ppor.-ur.2.XII.1906, nauczyciel, adres: w. Żuki Górne, p. Hermanowicze, ks. PKO.,
listy, karta uposażenia, legitymacja.
Maćkiewicz Zygmunt,oficer,-ur.16.IX.1910.k.wojsk.,matka Zofia.
Marcinkowski Jerzy-wojsk.-nauczyciel,ks.PKO., 3 pocztówki, fotogr.
Nierozpoznany – por.
Piotrowski Konrad, por. inż, syn Franciszka i Weroniki, legit.,., karta zwolnienia z wojska.
Piotrowski Zygmunt, ppor. – ks.wojsk., prawo jazdy.
Ossowski Ludwik – ppłk. - legit. MSWojsk., pocztówki, listy.
Szpak Leszek- wojskowy – wizytówki.
Nierozpoznany – ppor. – 3 pocztówki, medalik.
Nierozpoznany – ppor.
Przystasz Zbigniew – wojsk - karty pocztowe., wizytówki, notes.
Sawicki Jerzy – ppor. –zam. w Katowicach, ul. J. Ligonia 8 m.9.,legit. Krzyża Niepodległości,
wizytówki, list urzęd.
Szyszkiewicz Rafał - kpt.- wizytówki.
Nierozpoznany – ppłk.
Nierozpoznany – wojskowy.
Frankowski Wacław – por. - legit. Krzyża Niepodległości, karty wizytowe, protokół urzędowy.
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04029.
04030.
04031.
04032.
04033.
04034.
04035
04036
04037.
04038.
04039.
04040.
04041.
04042.
04043.
04044.
04045.
04046.
04047.
04048.
04049.
04050.
04051.
04052.
04053.
04054.
04055.
04056.
04057.
04058.
04059.
04060.
04061.
04062.
04063
04064.
04065.
04066.
04067.
04068.
04069.
04070.
04071.
04072.
04073.
04074.

-4Odpis
Kuźnicki Zygmunt, por. ur.6.IV.1905, znak rozpozn., leg. oficera rezerwy.
Wania Edward, ppłk.
karty wizytowe
Nierozpoznany wojskowy
Paciorkowski Stanisław, cyw.- blaszka z obozu NKWD w Ostaszkowie nr.1964, karty pocztowe, listy
z nadawcą: inż. Helinger
Nierozpoznany wojskowy ppor.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Marynowski Zbigniew, ppłk. listy
Śmigielski Antoni, ppor. karta mob., rozkaz wyjazdu, pismo wojsk.
Morkowski Edmund, ppor. pocztówki
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany mjr. 2 notesy
Nowosielski Gustaw, ppłk. Krzyż Virtuti Militari, 2 karty poczt.
Gąsiorowski Gustaw Lesław, ppor.. - dowód osob., bilety wizyt.
Kaziak Andrzej. por. pismo urzędowe
Nierozpoznany por. świad. szczep. w Kozielsku
Pilawski Roman, wojsk. karty pocztowe, fotografie
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany ppor.
Borowiecki Zygmunt, wojsk.ur.10.III.1908., zam.W-wa,Marszałkowska 35m.9
Ławnel Józef, ppor. znak rozpozn.
Krajewski Jarosław, por. odznaki pułkowe, bilety wizyt., fotogr.
Nierozpoznany wojskowy
Głazowski Zygmunt, wojsk. zaświadczenie rowerowe
Szutowicz Kazimierz, ppor. wizytówki, list, karty pocztowe.
Nierozpoznany por. karta z adresem: Dziedzicka Helena
Jakimowski Wacław, wojsk. ur.2.IX.1902.ks.PKO., świad. szczep. w Kozielsku, leg. urzędn.
Jegliński Wincenty, ppor. dyplom mgr. filozofii, pocztówka z nad.: Jeglińska Waleria, Katowice, leg.
urz. państw.
Nierozpoznany ppor.
Raczyński Kazimierz, wojsk. zam. Poznań, ul. Fredry 3,legitymacja,2 wizytówki, fotogr.
Grudzień Stanisław, wojsk. świad. szczep. w Kozielsku, leg. urzędn. państw.
Nierozpoznany wojskowy
Szaniawski Aleksander,ppor.-ur.4.V.1895,zam.W-wa,ul.Glogera 3-2, karta przydziału wojskowego,
legitym. listy.
Piechowiak Ignacy, ppor. ur.1909.,ka.wojsk.,znak rozpozn. karty pocztowe
Nierozpoznany ppor. wizytówka z nazwiskiem: Grutow Eugeniusz, Łódź, ul. Gdańska 87, kartki
z notesu
Nierozpoznany por. leg. urz. państw., pocztówki
Głogowki Kazimierz, ppłk. bilety wizytowe
Doczyk Stanisław, ppor. ks. wojsk., karta pocztowa, fotografia
Nierozpoznany wojskowy
Zbijewski Jan Romuald, wojsk. inż. - Poznań, legit. urzędn. dowód osob.
Janik Alfred, dr. med. por. karta wizytowa, recepta, Łódź, Sienkiewicza 63,świad.szczep. w Kozielsku
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Dworzecki Bohdanowicz Józef, ppor. - przepustka, list, wizytówka
Suchowski A…….inż. komandor ppor. mar. - legit. MSWojsk., świad. szczep. w Kozielsku
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04075.
04076.
04077.
04078.
04079.
04080.
04081.
04082.
04083.
04084.
04085.
04086.
04087.
04088.
04089.
04090.
04091.
04092.
04093.
04094.
04095.
04096.
04097.
04098.
04099.
04100.
04101.
04102.
04103.
04104.
04105.
04106.
04107.
04108.
04109.
04110.
04111.
04112.

-5odpis
Cholewicki Stanisław, kpt. świad. szczep., karty wizytowe
Boberski Leon, ppor. ur.17.VI.1904 w Poznaniu, leg. oficera rez., dowód osob., karta pocztowa
Różański Wojciech, kapral ur.14.VIII.1920.Warszawa,świad.gimnaz.leg.szkolna nieczyt., leg. odznaki
strzeleckiej, leg. sportowa, kartka z nazwiskiem własnym.
Kowalski Jerzy, ppor. nauczyciel, leg. urzędn. Państw., list, pocztówka
De Kopff Leon Wiktor, kpt. lek. - ks. wojsk., prawo przejazdów, wizytówka, pocztówki
Poraziński Jerzy, por. rozkaz wyjazdu, rozkaz rekwizycyjny, list.
Świtow Aleksander, wojsk. 4 listy
Jeremkiewicz Julian, wojsk. listy, telegram, karteczki
Nierozpoznany wojskowy świad. szczep. w Kozielsku
Wasilewski Romuald, oficer student farmacji, zam. Siedlce, ul. Skorupki 25,karty legit. MSWojsk.
Nierozpoznany wojskowy
Komar Stanisław, wojsk. syn Antoniego, notes z adresami
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany wojskowy prośba do Komendanta obozu w Kozielsku
Antoniewicz Wacław kwit na oddane rzeczy z Kozielska, medalik z łańc.
Nierozpoznany cywilny
Dzielski Antoni, por. świad. szczep., leg. oficera, przepowiednia z r. 1893
Bordziak Leonard, kpt. pozwolenie na broń, wizytówki, leg. MSWojsk.
Nierozpoznany wojskowy
Łużyński Wacław, ppor. sap. woj. prawo jazdy. leg. Szkoły Pchor. Inż. świad. szczep. w Kozielsku, kwit
na odebrane rzeczy w Kozielsku, leg. MSWojsk. bilety wizytowe
dr. Kuziel Stefan, wojsk. adwokat, karty wizytowe, odcinek poczt. papierośnica
dr. Dankiewicz Jan, kpt. ur.1893,karta wojskowa Legionów, wizytówki, 2 karty pocztowe
Wieczorek Aleksander, ppor. wojskowe prawo jazdy, karta przydziału wojskowego, rozkaz wyjazdu,
wizytówki, fotografie
Wawrzynowicz Tadeusz, cyw. 2 fotografie,ks.wojsk.ur.16.IX.1911.dowód osob.
Simiński Bolesław, kpt. lub por.- leg. oficerska
Wojciechowski Józef, wojsk. dowód osob., świad. szczep., listy
Widerszal Marceli, kpt. zam. W-wa, Królewska 31,karty wizyt. 2 fotografie
Nierozpoznany por.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy
Wincewicz Edward, wojsk. leg. urz. państw., karta wizytowa, listy, leg. sportowa
Bychowicz Jerzy, kpt. syn Michała,3 karty poczt., leg. MSW. na nazwisko: Świderski Tadeusz
Bowdziej Jerzy, wojsk. ks. wojsk., dowód szczepienia, dowód osob. listy
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany ppor.
Andrzejewski Henryk, ppor. leg. urzędn., list, dowód odebrania rzeczy w Kozielsku
Myśliwski Hieronim, por. ks. PKO., depesze, 2 listy, bilety wizyt. ur.30.IX.1908.
Nierozpoznany wojskowy
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04113.
04114.

- 5 - /ciąg dalszy/
Wronka Mieczysław, wojsk. – dowód szczep. w Kozielsku, kartka z adresem
Nierozpoznany wojskowy
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04115.
04116.
04117.
04118.
04119.
04120.
04121.
04122.
04123.
04124.
04125.
04126.
04127.
04128.
04129.
04130.
04131.

-6odpis
Bałuchowski Witold – por.-część legit. na odznakę, list świad. szczepienia.
Konopka Józef - mjr. inż. - karty wizytowe, świad. szczep., list.
Bigorzewski Mieczysław-wojskowy - syn Leona, świad. szczep., pokwitowanie na rzeczy, fotogr.
Nierozpoznany – kapitan.
Nierozpoznany – wojskowy - świad. szczep., dowód na odebrane rzeczy
Nierozpoznany – kapitan – 3 listy, życiorys.
Dr. Wnuk Jakób – kpt.-ur.3.V.1904. w Wisełce, zam. w W-wie, ul. Rozbrat 20-18,fotografie,
ks.PKO.,legit.MSWojsk. karty pocztowe, bilety wizytowe.
Gulkowski A. - kpt. - list, karta pocztowa.
Widernal vel Widerszal Marceli - ppor. - karty wizytowe. zaświad. wystawione w Modlinie
31.VIII.1939r., pokwitowanie na wpłacenie składki.
Nierozpoznany wojskowy.
Gołembiowski Marceli – 3 listy, świad. szczepienia.
Gosławski Jan – wojskowy – 2 listy.
Amerek Jan – wojskowy – pismo Ubezpieczalni Społecznej, świad. ślubu, świad. szczep. w Kozielsku.
Goszczyński Zdzisław - kpt. - legit. MSWojsk., Leg. orderu Virtuti Militari.
Nierozpoznany – cywilny – kartka z nazwiskami.
Mikulski Stanisław – kpt.- karty wizytowe, fotografie, list, 3 obligacje pożyczki państw. dolarowej.
Nierozpoznany – wojskowy.
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- 1a Lista dodatkowa / z chemji /

Odpis

a
01823. Fligiel Tadeusz, ppor.
12925a
01834. Tomaszewski Tadeusz, syn Stanisława
01903. Kowalik Eugeniusz
01993. Szabłowski Stanisław
02093 Odcinek pocztowy z adresem: Kamila Dorn in Ostrong, Zachodnia Ukraina
02128. Duracz
02167. Bartel Władysław
02177. W. Niezgoda
02286. Kacikowski Wiktor
02301. Mścichowski Franciszek
02305. Freundt Wacław
02323. Kaube Franciszek
02332. Koziorowski Jerzy
02383. Ulasiewicz Władysław / Włodzimierz /
02397. Steslewski Włodzimierz
02405. Grabowski Stanisław
02409 a1924a Kłopotowski Stanisław - ks. oficerska, karta pocztowa, list.
02430. Zasztowt German – wojsk. - ur. 4. I. 1905., dowód osob., 5 listów z nadawcą: Zastowst Anna, Święta
Wola Ujezdkosow, okręg Pińsk.
02449. Pitera Jan
02454. Jastrzębski Władysław
02460. Sanek Mariusz
02490. Kierski Witold

!
!
!
!
!

Malarski Stanisław – por. - pismo wojskowe, rozkaz wyjazdu
Prawowski Stefan, kpt.
- ur. 21. VIII. 1893. w Rozkoszy, zam. w
Poznaniu.
Czretschmar Jerzy, wojsk. - zam. Kraków, Olszyny nr. 8, dowód osob., wizytówka.
luzem
./.
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Odpis

Lista dodatkowa
0338/.
0583/.
0586/.
√ 0921/.
0943/.
0979/.
01025/.
01047/.
01103/.
01169/.
01211/.
01339/.
01382/.
01433/.
01439/.
01697/.

Orzechowski Marian
Szymański Edmund
Dobrowolski Hieronim, por.
Nowakowski Florian, dr med.
Janowicz Władysław
Skotnicki Henryk, kpt.
Romanowski Adam
Kapitan W.P., nierozpoznany, adres: Szulczyński, Poznań, Königsplatz 3 Nowemiasto
Frymus Mieczysław
Gawdziński Władysław
Towstik Antoni zamiast Tobetak
Zielenkiewicz ........?
Piotrowski Eugeniusz
Woźniakiewicz Stanisław
Gakoliński Karol
Maculewicz Wacław kpt., karty wizytowe, świadectwo szczepienia 1782, fotogr., pismo MSWojsk.,
plakietka
01701/. Nierozpoznany – wojskowy. - rozmaite kartki
2 karty wizytowe na nazwisko Śliwiński Marian
Piekarski Franciszek, mjr., paszport, świad. szczep. 3335.,
Tatzlaff Bronisław por., dowód osob., legit. osob. MSWojsk., legit. Prokuratury, odznaczenie wojenne.
Znak rozpoznawczy: Maszko Władysław, oficer, geograf, ur. 24. 6. 1900.
Znak rozpoznawczy: Lewandowski Henryk ur. 1913 Tarnów
Plesner Edward, por., karta MOB., dowód osobisty
01475. Gembarowski Antoni syn Władysława
01480. Michalec Antoni
01512. Habeli........?
01613.
Sengier, por.
01702. Sochaki Czesław
01711.
Dzinbak Stanisław dr
01748. Zrinczak Jan
01975. Lembicki Julian, ks. PKO., pisma
01992. Blacha Wilhelm ppor., ks. oficerska
02161. Chmieliński Witold wojsk., legit. PCK., świad. szczep. w Kozielsku, kalendarzyk
02276. Lipka Jan Tadeusz, kpt. wizytówki, kwit zastawny, leg. sportowa, rozkaz wyjazdu, fotogr.
02297. Cygański Adam syn Włodzimierza wojsk., świad. szczep. w Kozielsku nr. 2850, karta przydziału
wojennego, list, kartki pocztowe
Bursa Wojciech, kpt. ur. 23. VI. 1895. w Bukowsku, różne wojskowe
zaświadczenia, legit. Polskich Legionów
luzem
Leszczyński Zygmunt, por. – wizytówki, notes
Wojcieszczak Kazimierz, wojsk. ur. 1912., znak rozpoznawczy
Gura Andrzej, wojsk. - znak rozpoznawczy
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Odpis
- 3a –
Lista dodatkowa
02491.
02495.
02504.
02506.
02512.
02515.
02516.
02518.
02558.
02563.
02569.
02616.
02632.
02647.
02670.
02672.
02676.
02697.
02735.
02751.
02752.
02753.
02796.
02800.

Tercz Kazimierz
Kaczyński Antoni aN.N. 15937 wa
Heidenberg Józef N.N. 02504 – 16264 w
Rudnicki Zygmunt N.N. 16266 w
Sielikowski lub Siemikowski Józef N.N. 16270 w
Poswolski Jakub N.N. 16271 w
Laszewski Adam N.N. 16272 w
Siewiński Jan N.N. 16273 w
Jackowski Władysław N.N. 16066 w
Lejuweber Stanisław
Korzeniowski Zbigniew N.N. 16067 w
Łazarewicz Romuald N.N. 16036 w
Tuchlin Leonard N.N. 16044 w
Kwapiszewski Andrzej N.N. 15991 w
Zuckowski Ludwik N.N. 16177 w
Polak Franciszek N.N. 16176 w
Marcak Stanisław N.N. 16175 w
Szydłowski Jerzy
Szensielewicz .....? N.N. 15955 w
Bińkowski Adam N.N. - 15974 w
Walczak Florian N.N. 15975 w
Bieniawa – Gabryszewski Aleksander N.N. 15976 w
Toczyski Tadeusz N.N. 16007 w
Maciejewski Julian Mieczysław, ppor. lotnik. zezwolenie na broń, karta MOB.
Calka Stanisław oficer, ur. 30. 4. 1901, znak rozpoznawczy
b
luzemb
Jankowski Walenty dr., zam. Kowanówek, legit. złotego krzyża zasługi.
Sidwa Stanisław, ur. 1904, dowód osobisty, karta pocztowa z adresem: Antonina
Sidwa, Gdynia, Manteuffelweg 43.

Spr. (...) [podpis nieczytelny]
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Odpis

Nazwiska ustalone z dokumentów przez chemika
04044.
04014.
04083.
04040.
04034.
04010.
04021.
04065.
04003.
04033.
03960.

Sobocki Józef aN.N. 16766 wa
Steckiewicz Zygmunt, ppor. bpatrz Maćkiewiczb
Odyniec Antoni N.N. 16731 w
Czarliński Stanisław N.N.16765 w
Ciepluch Wincenty N.N. 16762 w
Ziemba Władysław N.N. 16754 w
Piotrowski Bronisław N.N. 16756 w
Midura Stanisław, ppor. N.N. 16774 w
Ogrodziński Stanisław N.N. 16749
Podkowa Jerzy N.N. 16761 w
Majer Władysław ? - list z nadawcą: Janina Grózdecka, Warszawa, Krucza 40 m. 19. N.N. 16803 w

spr. EU.
[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12945

---------------------------------------aa – numery dopisane niebieskim piórem, prawdopodobnie charakter pisma Jadwigi Majchrzyckiej.
bb – dopisane niebieskim piórem, prawdopodobnie charakter pisma Jadwigi Majchrzyckiej.
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- 2a Lista dodatkowa – dokumenty znalezione luzem
1.
2.
3.

Gzowski Wiktor, kpt.

dowód szczepienia w Kozielsku, leg. na odznakę, pozwolenie na broń,
leg. MSW.
Piotrowski Feliks, wojsk. znak rozpoznawczy, okresowy bilet tramwajowy, ur. 1903.
Nierozpoznany wojskowy, ppor. - ks. stanu służby oficerskiej

[pieczatka Biura Informacyjnego PCK] 12945

Spr. EU.

Odpis

KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944

306

Odpis
12880 a

a

1a
Lista dodatkowa
--------------------------------------(Uzupełnienie poprzednich)
038.
86.
0117.
0176.
0215.
0234.
0237.
0241.
0246.
0269.
0437.
0451.
0464.
0765.
0839.
0937.
01156.
01173.
01197.
01199.
01250.
01344.
01347.
01352.

Koperta z nadawcą: E. Kuszyńska (Lanzia ?) ul. Piłsudskiego 36.
Jung Tadeusz – ppor.
- ur. 28. I. 1913r.
Szczepani/e/k – ppor.
Włostowski Hieronim - Nowogródek.
Wiącek Antoni, Korzec, Wołyń, ul. Staroklasztorna 35. bN.N. 14947 wb
Wróbel Wiktor – por. N.N. 14966 w
Wróblewski Jan Ignacy N.N. 14968 w
Barczyński Wacław – por. N.N. 14970 w
Osiński Wacław – por. N.N. 14972 w
Krolkiewiczius Konstanty, dr. N.N. 14985 w
Markowski Wojciech – Lwów, Pełczyńska 39 (zaśw. na rejestr. samochodu Nr. 43191) N.N. 15730 w
Badowski Witold – nauczyciel, legitymacja Nr. 777/37. N.N. 15734 w
Czubiński Stanisław – mjr. N.N. 15740 w
Prus Paweł
Ramach ( Banach ) Eugeniusz, Lwów, ul. Wąska 8. N.N. 15617 w
1 los Nr. 29397 3 klasy Lot. Państw. z r. 1939 z kolektury Langier, Marszałkowska 121 w Warszawie.
N.N. 15549 w i N.N. 15698 w
Zegarek kieszonkowy. N.N. 15200 w : N.N. 15699 w
Rybarkiewicz Stanisław, Tadeusz – wojskowy - prawo jazdy. N.N. 15171 w
Lanczański Wacław – wojskowy - świad. szczep. w Kozielsku, fotografja, legitymacja. N.N. 15177 w
Kmiecik Mieczysław, Stanisław – ppor. - ur. 3. I. 1911r., leg osobista, legit. urzędnika państw., świad.
szczepienia w Kozielsku Nr. 2005 N.N. 15178 w
Giełżyński (Gietczyński?) Jan – wojskowy - znak rozpoznawczy. N.N. 15394
Świadectwo szczepienia w Kozielsku Nr. 1154. N.N. 15700 w i N.N. 15217 w
Hążatko Henryk Andrzej - por. - 11 Dywizjon Artylerii, kalendarzyk, kartka z legitymacji wojsk.
N.N. 15218 w
Pieskarski Franciszek – oficer, ur. 7. 10. 1900r. w Chorzowie, zam. Lida, ul. Falkowskiego Nr. 23, ks.
oszczędn. PKO., list, kartka pocztowa. N.N. 15221 w

spr. EU.

-------------------------------------------------------------aa – dopisane dużymi literami czerwoną kredką
bb – numery dopisane za nazwiskami niebieskim piórem, prawdopodobnie charakter pisma Jadwigi
Majchrzyckiej. Literka 'w" przy numerze być może oznacza "wojskowy"
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2a
01372.
01373.
01396.
01400.
01479.
01570.
0718.
0827.
0830.
0863.
0881.
0884.
√ 0886.
0980.
01025.
01058

odpis

Kretkowski Stanisław – oficer - ur. 24. 7. 1900r., kartki z ks. ofic.
Trepkowski ? syn Stanisława - 2 kartki pocztowe; 1 list.
Branzewicz Czesław – ppor. - ur. 25. 3. 1908r., Horodyszcze, ks. oszczędn. PKO., medal 10-lecia,
zaświadczenie z Politechniki. aN.N. 15334a
Wesołowski Stanisław – wojskowy. - paszport; świadectwo szczepienia w Kozielsku N. 1723, różne
kartki z zapiskami.
Kasprzykowski Władysław Jan – wojskowy - nauczyciel, ur. 26. 9. 1899r. Podgórze, dowód osobisty,
świad. szczepienia w Kozielsku, okulary, zaświadczenie Insp. Szkolnego w Wilnie.
Platonoff Zygmunt, Władysław – ppłk.
Zemanek Stanisław – wojsk. - ur. 1904r., znak rozpoznawczy z napisem 3 pp. Leg.
Janczakowski Włodzimierz – wojsk. - ks. oficerska.
Rub.... A.
zam. w Zamościu, woj. Lubelskie, ul. Staszica 11, u Rajnera. N.N. 0718 14919 w
Wojskowy
7 fotografji. N.N. 15701 w
Wojskowy
1 list od żony ze wstępem ,,Kochany Władku!”. W tekście listu 1 adres: Schneider
Teodozja, Warszawa, ul. Sowia 3 / 81. N.N. 15615 w i N.N. 15702 w
Dworakowski Kazimierz - kartka z legitymacji Nr. 2378. N.N. 15167 w
Borgowicz Alojzy – wojskowy - okulary, medalik, cygarniczka, list.
Wiśniewski Stanisław – kpt. - kartka płatnicza.
Podgórski ?
dr. med. pieczątka. N.N. 15211 w
Podporucznik
4 recepty z nazwiskiem: Silewicz Leonard, 2 medaliki. N.N. 15703 w i N.N. 15590 w
Romanowski Adam N.N. 15463 w
Bardziński Stanisław – wojskowy - kartka pocztowa. N.N. 15480 w
Biernacki Zygmunt - świadectwo szczepienia w Kozielsku Nr. 2938.
Kozierowski Michał – ppor. - ur. 7. 7. 1906r. w Kłodawie, ks. ofic.
Koziel (Kozieł?) Jan - znak rozpoznawczy, Szwadron kawalerii KOP-u.
Konieczny Wojciech – por. - Dywizjon Artylerii, wizytówka, ojciec Szczepan, zam. w Gnieźnie,
ul. Kilińskiego 15/5.
Biskupski August – wojskowy - list, kartka pocztowa z nadawcą : Maria Biskupska, Warszawa,
ul. Podhalańska 24, wykaz otrzymanych i wysłanych listów.

spr. EU.

--------------------------aa – numery dopisane za nazwiskami niebieskim piórem, prawdopodobnie charakter pisma Jadwigi
Majchrzyckiej.
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odpis
3a
0473.
0473a
0485.
0486.
0553.
0563.
0588.
0645.
0692.

√

Drewski Karol - inżynier, ur. 8. II. 1889r., zam. Warszawa, Wspólna 19/17, ks. oszcz. PKO.
Berlinerblau Leopold - 2 kartki pocztowe, jedna z adresem : Obóz Fichnowsk, stacja Babinka koło
Smoleńska. aN.N. 15059 wa
Major
opaska, przepowiednia z 1893 r. N.N.15704 w
Warchoł Andrzej – por. – list z nadawcą: Warchołówna Franciszka, Wolnia (Żołynia?) poczta Nisko,
dystr. Kraków, medalik.
Nierozpoznany cywilny w płaszczu wojskowym. N.N. 15705 w
Zalasik Mieczysław – wojsk., świad. szczep. w Kozielsku (karteczka, znaleziono opodal, ale nie przy
zwłokach). N.N. b15849 b
Nierozpoznany – wojskowy. N.N. 14957 w i N.N. 15707 w
List w języku niemieckim: ,,Seerszen, den 4....40. Drogi Panie Stanach”. list w języku polskim
zaczynający się od słów : ,,Staśku”. N.N. 15708 w i N.N. 15075 w
Karst Ludwik
- koperta. N.N. – 15103 w
.........ksik – major - St. referent, nauczyciel. Leg. ofic. MSWojsk. Nr. 8/39, świadectwo szczep.
w Kozielsku Nr. 1812. N.N. 15117 w
Malinowski Ryszard - dowód osobisty, fotografje.
Niezy...... ( ? ) Józef - inżynier – 2 notesy, w jednym z nich brulion listu ,,Co porabia Tadeusz, Michał,
Zygmunt – gdzie jest Zygmuntowa z Janką?”.
Szajnowski Jan - dowód osobisty, pozwolenie na broń.
Olszewski Damazy - dowód osobisty, list.
Rutowski Andrzej - leg. wojskowa, notatnik, list.
Konoplicki Jan – kpt. art. - dowód osobisty, świadectwo szczep. w Kozielsku, karta wizytowa.
Mączyński Antoni - legitymacja, kwit.
Nowicki Tadeusz - 7 wizytówek, legitymacja, zaświadczenie, list.
Pecke Henryk - dr med., – dowód osobisty, świad. szczep. w Kozielsku, krzyżyk z łańcuszkiem.
Radzenowski Bronisław - 4 kartki pocztowe, list, telegram.
Rosenberg Rudolf – oficer - ur. 25. 10. 1895r. w Kołtynianiach, zam. Poznań, Wały Ks. Józefa 12.

Katyń, dn. 16.V.1943 r.

---------------------------------

spr. EU.

--------------------------aa – numery dopisane za nazwiskami niebieskim piórem, prawdopodobnie charakter pisma Jadwigi
Majchrzyckiej.
bb – niewyraźny zapis numeru, może być również 15819.
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- Katyń Lekarze 20
----------------------0629.
02433.
01484.
0300a.
0905.
01833.
03367.
0649.
01829.
0260.
01863.
0996.
0472.
0381.
01714.
01584.
03753.
0272.
0797.
01812.
02689.
01721.
0337.
01522.
0691.
02877.
02999.
02308.

Alszewski Wacław, por. dr. med.
Ambrożewicz Włodzimierz, wojsk. dr. med. Warszawa, Lwowska 17 Poznań 3-go Maja 5
Bajoński Jan, mjr. lek., Poznań, Patr. Jackowskiego 39
Baldwin Witold, wojsk. lek.
Bałłaban Karol, kpt. lek.
Biskupski August, płk. lek.
Bittner Karol, por. dr. med.
Bober Antoni, wojsk. dr. med., Kraków ul. Długa 88
Brzostek Aleksander, kpt. lek.
Budzin Julian Mieczysław, lek.
Budzyński Eugeniusz, mjr. lek.
Cendro Wincenty Witold, mjr. lek.
Certowicz Jan, płk. lek.
Chajecki Włodzimierz, kpt. lek.
Czajkowski Adolf, por. dr. med.
Czarski Benedykt, kpt. lek.
Czepurno Stefan, por. lek.
Dobrowolski Włodzimierz, por. lek.
Drestner Robert, dr. med. Lwów, Plac Smołki 5
Dunaj Juliusz, kpt. lek.
Edelman Bernard, por. dr. med.
Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. dr. med., Siedlce, Sienkiewicza 14
Engel Abraham, kpt. dr. med.
Engelkreis Wilhelm, wojsk. lek.
Ferszt Samuel, por. lek.
Filipowicz Stanisław, por. dr. med.
Finkielkrand Jerzy Izydor, ppor. lek.
Fleszler Jerzy, kpt. lek., Kielce, Sienkiewicza 73
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750.
99.
03030.
01318.
01544.
0354.
0484.
01680.
02280.
0288.
01499.
0751
02998.
01004.
03288.
0956.
03663.
0352.
0934.
03584.
0489.
01463.
03647.
01578.
03635.
01716.
01472.
01530.
0696.
0572.
03508.
02745

Frąckowiak Stanisław, ppor. lek.
Fryszberg Adam, płk. lek.
Garduga Kazimierz, wojsk. dr. med
Gardziński Michał, por. lek.
Gawryś Feliks, ppor. lek.
Glikman Leon, ppor. lek.
Gęłażewski Bolesław, płk. lek.
Goldman Leon, ppor. dr. med.
Goldstein Salomon, ppor. lek. asyst. szpit. św. Łazarza w Krakowie
Golwicht Izaak, por. dr. med.
Golebski Antoni, wojsk. lek., Tomaszów, Krzyżowa 24-3
Górnicki Feliks, por. dr.
Grodzki Edmund, wojsk. dr. med.
Gross Erwin Jan, ppor. dr. med.
Grycewicz Witold, kpt. lek. wet., Zajezierze k/Dęblina /adres rodziny/
Hakalla Stefan, kpt. lek.
Herzenberg Stanisław, por. lek.
Hirsch-Oszerowicz-Wigdorowicz, lek.
Hirszberg Stefan, ppor. lek., Warszawa, Marszałkowska 81-16
Janca Izydor, ppor. lek, Puck, Hallera 6
Jamiołkowski Konstanty, płk. lek.
Jankowski Mieczysław, mjr. lek., Warszawa, Marymoncka 2
Jankowski Walenty, wojsk. dr. med.
Jarociński Edward, płk. lek.
Jedrych Edward, ppor. lek.
Kaliciński Wiktor, mjr. dr. med., Warszawa, Matejki 6-1
Kamiński Jerzy, ppor. lek.
Kantor Michał Miron, mjr. lek. Łódź
Kępiński Witold, mjr. dr. med., Warszawa, Senatorska 24
Kijak ? dr. med.
Kiliński Marian, mjr. dr. med.
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[....]
[....]
01710.
03095.
01027.
01733.
03236.
01086.
01445.
01579.
03183.
03739.
02118.
02585.
02791.
01314.
01817.
01089.
01548.
0430.
0587.
0754.
0523.
03222.
0362.
65.
01688.
01383.
0921.
0746.
03764.

Klinge Marian, ppor. lek.
Kobos Eugeniusz, Henryk, ppor. lek.
Kochlöffold Rudolf, kpt. lek.
Korzyński Kazimierz, wojsk. dr. med.
Kowalwski /Kowalewski ?/ Marian, mjr. lek.
Krajewski Eugeniusz, dr. med.
Krawecki Jan, por. lek.
Krudowski Stefan, mjr. dr. med.
Ksieniewicz Wacław, mjr. lek., Toruń, Mickiewicza 7
Kuryluk Władysław, mjr. lek.
Lalka Wacław, por. lek.
Landesberg, Jakób, wojsk. dr. med. Kutno, Narutowicza 3
Lewicki Adam, kpt. lek.
Lewinson Józef, ppor. lek.
Lindeszat Srul Julian, kpt. lek.
Lisowski Tadeusz Stanisław, ppor. lek. dent.
Łatacz Antoni, kpt. lek.
Makowej Emilian, oficer, lek. wet.
Matolski Leon. lek. wet.
Młodecki Edmund Karol. dr. med., Brześć n/B. Zygmuntowska 51-4
Moenke Edmund, ppor. lek.
Mogilnicki Tadeusz, kpt. dr. med.
Morawski Tadeusz, ppor. lek. wet.
Moszczyński Antoni, dr. med.
NN por. lek.
Nelken Jan, płk. lek.
Niemirowicz-Szczytt Kazimierz, por. dr. med.
Nowak Marian, mjr. lek. wet.
Nowakowski Florian, dr. med.
Obidziński Aleksander, dr. med. Warszawa, Czerniakowska 185-7
Orlikowski Antoni, wojsk. lek. dent. Warszawa, Plac Trzech Krzyży 8

a

Dr Noszczyk Henryka

--------------------------aa – dopisane niebieskim piórem na marginesie

20
Lista ta, zachowana we fragmencie, powstała prawdopodobnie podczas opracowywania list ekshumacyjnych
z Katyniaw Biurze Informacyjnym PCK.

załączniki

ZAłącZniKi
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Zał. nr 1
Wykaz nazwisk oficerów, zamordowanych w Katyniu, których dokumenty ocalały i przechowywane są w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

kpt. Jan Anasiewicz (*1908)
por. Adam Binkowski (*1891)
ppor. Władysław Borżym (*1894)
mjr Józef Bryk (*1897)
por. Józef Teodor Burzyński (*1911)
ppor. Szczepan Cerekwicki (*1909)
mjr Stanisław Chodorowski (*1887)
por. Hieronim Dobrowolski (*1890)
ppor. Józef Drużbacki (*1906)
por. Władysław Józef Garlicki (*1899)
kpt. Stefan Horak (*1892)
ppor. Bolesław Hrut (*1896)
ppor. Ludomir Katafiasz (*1912)
kpt. Józef Kosecki (*1896)
ppor. Mirosław Leon Kowalski (*1911)
ppor. Jan Alfons Matejczyk (*1904)
mjr Leon Matolski (*1891)
mjr Wojciech Mikiewicz (*1892)
ppor. Edmund Mutke (*1914)
por. Marcin Antoni Niemczewski (*1905)
mjr Józef Piesowicz (*1894)
mjr Antoni Seweryn Popławski (*1892)
ppor. Franciszek Przytarski (*1913)
ppor. Józef Robaczyk (*1908)
mjr Jan Sadowski (*1890)
ppor. Joachim Schreer (*1913)
mjr Józef Sokołowski (*1891)
por. Antoni Zdzisław Wiśniewski (*1911)
ppor. Zygmunt Nikodem Wojciechowski (*1905)
por. Alojzy Wojtowicz (*1895)
NN kapitan

Wykaz został opublikowany w: Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wstęp i opracowanie Stanisław M. Jankowski, Adam Roliński, Kraków
2002, s. 30, 31.
Uwaga: w publikacji tej podano więcej danych personalnych.
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Zał. nr 2
Numery ekshumacyjne z brakującej strony z listy 01-01770. Źródło: http://www.lublin.ap.gov.pl
01257.
01259.
01260.
01261.
01262.

01263.
01264.
01265.
01266.
01267.
01268.
01269.
01270.
01271.
01272.
01273.
01274.
01275.
01276.
01277.
01278.
01279.
01280.
01281.
01282.
01283.
01284.
01285.
01286.
01287.
01288.
01289.
01290.
01291.
01292.
01293.
01294.
01295.
01296.

Kubiak Józef ppor. ur.18.VI.1907 r. wizytówki /Guerquin Jerzy inż. mech. Wojciech J.Dolewski,
Jan Drzewicki inż mecha./książ. wojskowa,fotografia.
Nierozpoznany cywilny branzoletka z drzewa z napisem: „Zosieńka”
Nierozpoznany
Nierozpoznany wojskowy owalne złote pudełeczko
Nierozpoznany wojskowy list ze Strasburga z dn.16.I 1940 r. „Kochany Kuzynie........
Owczarski........
/recepta od dr. Bronisława Boniach z Krynicy z dn.18.6.1939 r. willa
Tatrzańska tel.369/Opotonin..../2 medaliki.
Knauff Aleksander karta pocztowa od Bolesława Knauffa. odznaka
Nierozpoznany
list z nad, J.Idaszewski -Warthogau,Srem, Warthaufer 113.I.1940 r. Kochany
Januszku
Majewski Stefan ppor.
ks. wojskowa,legtm. urzędni. m.Warszawy,
św.szczep.N.2376.listy.
Zurakowski Stanisław
wojsk.karty pocztowe,obrazek św.
Heimowski Marjan ks. wojsk.
Nierozpoznany wojsk.
Nierozpoznany poor.
fotografia.
Nierozpoznany ppor.
notatnik.
Malinowski Leon wojsk. 2 koperty.
Nierozpoznany kpt.
Nierozpoznany por. karty pocztowe,order za obronę Śląska, medalik
Nierozpoznany ppor.
Ziemieński Ignacy. ofic. stud.SGH.leg.szkol. ks. wojsk. wizytówki przyrzeczenie z
WSH,krzyżyk,medalik, ryngraf
Nierozpoznany wojskowy.
Gauss Edward por. dowód osobisty.wizytówki
Nierozpoznany wojskowy monogram na papierośnicy R.M. figurka dziecka.
Szulborski Marjan syn Antoniego,św.szczep.w Kozielsku N.1124.
Nierozpoznany ppor.
Nierozpoznany ppor. kartka z nazwiskiem - Warks,notes. karteczka.
Güttinger Tomasz ppor.
karta pocztowa od Jackowicz-Łódź Niem? 6, kartka
nazwiskami.
Żubik Heliodor
ur. 3.7.1912 w?ach,dowód osobisty,
odznaka pułkowa.
Nierozpoznany por. kartka z adresami,różaniec,fotografia.
Rodziewicz Antoni. ur. 19.I.1895 r. ks. PKO. Wilno,Lwowska 7-4,list.
Andrzejewski ? por. rozkaz wyjazdu,binokle.
Niwiński Józef,
inż.dróg i mostów, wizytówki.list.
Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.
Kępski Marian,
znak rozpoznawczy, ?sław kat.św.szczep.
W Kozielsku N.1558,medalik z łańcuszkiem
Węgrowski Tadeusz ppor.
br. panc,znak rozpoznawczy,1898,medalik.
Wierzbicki Witold ppor.
ur.5.X.1909 r.ks.wojsk.wizytówka, poz- Wolenie 2 notesy.
Sokołowski Władysław
ur. Łyszkowice, pow. Łowicz, ks.wojsk.
Nierozpoznany.
Miładowski Stanisław
wojsk. ur.19.XI.1905 r., akt ślubu, Medalik.
Nierozpoznany wojskowy.
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Zał. nr 3
Numery ekshumacyjne z brakującej strony z listy 03901-04131. Źródło: http://www.lublin.ap.gov.pl
03901.
03902.
03903.

Nierozpoznany podporucznik.
Nierozpoznany podporucznik.
Nierozpoznany wojskowy.

03904.

Strus Filip podpor.-

03905.

Rylski Czesław por.

03906.
03907.
03908.
03909.
03910.
03911.
03912.
03913.
03914.
03915.
03916.
03917.

Nierozpoznany podporucznik.
Nierozpoznany porucznik.Brondziński Jerzy porucznik.Nierozpoznany wojskowy.
Zaledzinowski Bolesław wojskowy.Dewoind Witold cywilny Nierozpoznany wojskowy.Jaccak Stanisław podporucznikKopciński stefan porucznik.
Nierozpoznany wojskowy.Rubesch Józef podpor.
Zaniewski Wacław por.

03918.

Stanielewicz Tadeusz podpor.

03919.
03920.

Pyptiuk Władysław por.
Lipiński Józef wojskowy.

03921.
03922.
03923.
03924.
03925.

Alamus Tadeusz-Andrzej podpor.
Zyski Henryk por.
Toporowski Władysław por.
Nowak Ignacy Stanisław por.
Politur Frydrych podpor.

03926.
03927.
03928.
03929.
03930.
03931.
03932.
03933.
03934.
03935.
03936.
03937.
03938.
03939.
03940.
03941.
03942.

Nierozpoznany podporucznik.
Nierozpoznany podporucznik.Zaleski Szymon oficer.
Nierozpoznany wojskowy
Nierozpoznany wojskowy.
Stankiewicz Julian wojskowy.
ispektor szkolonyw W-wie pozwolenie na przejazdy.
Stankiewicz Wojciech por.2 pocztówki,1 list.Lauterbacg Artur por.
przepustka,karta przydziału- ,list.Nierozpoznany wojskowy.świad.szczepienia.Koba Sidor por.
legtm.M.S.Wojsk.prawo na broń,legtm. łowiecka,pocztówki.Szypilewski Gustaw wojskowy,
świad.ślubu.Nierozpoznany porucznik.
Grabowski Zygmunt,Jan,Władysław-por. intendetn legtm.M.S.Wojsk.Wnuk Michał podpor.
pocztówki ,zezwolenie na przejazdy,wizyt.
Chaciński Jan podpor.
pocztówki z nad:Chacińska Z.Kutno.rejnkiel Izaak podpor.
lekarz, karta przydziału.Lason Juliusz Henryk por.
ur.14.I.1904 r.książ.wojsk.,znak rozpoznawczy, świad.szczep.
pismo z sądu.Nierozpoznany wojskowy.
Nierozpoznany wojskowy.Nierozpoznany major.Nierozpoznany podporucznik.Piotrowski Julian podpor.
lekarz,książ.wojsk.,legtm,służbowa.Nierozpoznany wojskowy.-

03943.
03944.
03945.
03946.
03947.
03948.

2 pocztówki.świad.szczep. w Kozielsku
2 legtm.Zw.Lekarzy,świad.szczep.,wizytówki na nazwisko:
Prof.dr.Zieliński Marcin.2 listy.1 pocztówka z nadaw:Regina Strus Poznań, Scharhorn
strasse 10, Medalion z łań
prawo jazdy wojskowe, ur.26.III.1912 r., w Suwałkach, legtm.,
M.S.Wojsk., Świad.szcz
2 pocztówki,medalion z łańcuszkiem.
świad.szczep.,fotografie.3 listy.1 list,świad.szczep.w Kozielsku.1 przepustka,dowód szczepienia,dowód osobisty.dr.,książka wojskowa,2 pocztówki.część legtm.M.S.Wojsk.-przydział wojskowy wizytówka na
nazwisko Sadowska.ur.27.X.1890 r. ,książ.wojsk., karta przydziału,szpitala
wojennego, zaświadczenie N.504.intendent ur.10X.1886 r.,znak rozpoznawczy wizytówki,1 list.2 pocztówki nadaw:Maria Lipińska- Piastowo, k.W-wy,
ul.Słowackiego 11,m.5.medalionik z łańcuszkiem.ur.11.IX. .....książ.wojsk.,świad.szczepienia.ur.1903 r.,znak rozpoznawczy,prawo jazdy, legtm.urzędn.państw.syn Henryka,1 list.książka wojskowa.inż.,ur.4.X.1899 r.,książ.PKO.,legtm, urzędn.państw., zam.
W-wie,Wilanowska 14,11.
książ.k wojsk./chemj/.
1 list,2 foto.książ.wojsk.,zaświadczenie.kalendarz kieszonkowy.-
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1(18) Jadwiga Majchrzycka,
fot. lata 60te XX w.

0077 Ks. prałat Stefan
Wysocki

0000 Dom przy ul. Filtrowej, w którym mieszkała Jadwiga
Majchrzycka.
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