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HISTORIA

M
ożna ze stuprocentową pew-
nością stwierdzić – mówi
prezes Federacji Rodzin Ka-
tyńskich, Andrzej Skąpski –

że wśród pomordowanych na wschodzie żoł-
nierzy i oficerów, pochowanych na cmen-
tarzach w Katyniu, Charkowie czy w Mied-
noje, byli pocztowcy. Lecz ilu ich było, trudno
powiedzieć. O ile wiem, nikt dotąd się taką
analizą nie zajmował. Może jednak takimi
danymi dysponuje Muzeum Katyńskie.
Niestety, ten trop daleko mnie nie zaprowa-
dził. Muzeum dysponuje, co prawda, listą po-
mordowanych, lecz bez podziału na ka-
tegorie zawodowe. Analogiczną listę ma
w swych komputerach Archiwum Wschod-
nie Ośrodka KARTA, lecz i z niej kategorii za-
wodowych automatycznie wyodrębnić się
nie da. Pozostało mi jedno: mozolnie prze-
drzeć się przez biogramy 14 463 pomordo-
wanych. Wśród 4 410 jeńców z Kozielska
zamordowanych przez Rosjan (w kwietniu
i maju 1940 roku) w Katyniu pocztowców
jest 4; pośród 3 739 jeńców ze Starobielska
rozstrzelanych w Charkowie – 2. W alfabe-
tycznym spisie 6 314 jeńców polskich z Os-
taszkowa rozstrzelanych w Twerze i po-
grzebanych na cmentarzu w Miednoje
pocztowców nie ma wcale. Ten ostatni za-
wiera przede wszystkim biogramy funkcjo-
nariuszy policji państwowej, straży gra-
nicznej, żandarmerii wojskowej i służby
więziennej. I choć trafiają się tam rolnicy,
robotnicy czy lekarze, to jako pocztowiec
nie zdeklarował się nikt. 
Dokumenty znajdujące się w archiwum za-
wierają jednak najczęściej niepełne dane.
Trzy tomy indeksu represjonowanych, stwo-
rzonego według źródeł rosyjskich i polskich,
sporządzone są wedle schematu: nazwi-
sko, imię, rok urodzenia, imię ojca (od rosyj-
skiego „otczestwa”) i przeważnie stopień woj-
skowy. Tylko mniej więcej połowa biogramów
uzupełniona jest o dane dotyczące wyko-
nywanego w cywilu zawodu. A jeśli nawet
ów zawód jest, to nie zawsze zapisany zo-
stał w sposób precyzyjny. Nie budzi wątpli-
wości takie określenie profesji jak lekarz, pro-
kurator czy weterynarz. Jeśli w tej rubryce
wpisano zarządca majątku czy ziemianin,
także wiadomo, o co chodzi. Ale gdy ktoś

podał tworzącym spisy NKWD-zistom, że
był urzędnikiem czy inżynierem, to zaczyna
się kłopot. Bo urzędnikiem mógł być w ban-
ku, urzędzie gminnym i na poczcie. Inżynie-
rów też przedwojenna poczta – będąca
zresztą oczkiem w głowie rządzących
wówczas piłsudczyków – zatrudniała sporo.
Tak więc bez dodatkowej wiedzy skazani
jesteśmy na błądzenie po omacku. I moż-
na domniemywać, że w indeksach udało
mi się odnaleźć tylko tych, którzy przy spo-
rządzaniu spisów sami siebie określili jako
pocztowców.

Bezwzględne okrucieństwo
Zbrodnia katyńska, dokonana przez rosyj-
skich komunistów, była zdarzeniem bez
precedensu. Oto jednym rozkazem, liczą-
cym ledwie trzy karki maszynopisu, skazy-
wano na śmierć 22 tysiące ludzi. Bez są-
du, bez możliwości apelacji i bez winy.
Tylko za to, że byli polskimi oficerami. Za-
nim jednak zostali powołani do wojska,
stanowili znaczącą część polskiej inteligencji,
czyli tej warstwy społecznej, która nadaje
ton życiu publicznemu. Taka planowa eks-
terminacja w Rosji Radzieckiej nie była
czymś nowym. Skazywano w niej na śmierć
nie pojedynczych ludzi, lecz całe klasy
społeczne, które uznano za nieprzydatne
w budowie nowego systemu społecznego.
Tym razem zastosowano stalinowską re-
gułę – śmierć pojedynczego człowieka jest
tragedią, śmierć tysięcy ludzi jest tylko fak-
tem statystycznym – i wykorzystano ją nie
wobec własnych obywateli, lecz miesz-
kańców sąsiedniego kraju, którzy znaleźli
się w rosyjskiej niewoli. To, że przy okazji
złamano wszelkie międzynarodowe kon-
wencje mówiące o traktowaniu jeńców
wojennych, widać jak na dłoni…

Antyhitlerowska koalicja
Próbowano skutecznie zatrzeć ślady tej
zbrodni. Kiedy Niemcy odkryli polskie mo-
giły, rząd londyński odwołał się do Między-
narodowego Czerwonego Krzyża. Stoso-
wne komisje udały się na miejsca straceń,
a wniosek z ich oględzin był jasny: to dzie-
ło Rosjan. Lecz Józef Stalin nie byłby sobą,
gdyby sprawy nie potraktował z całym cy-

Polskie Cmentarze Wojenne – taką oficjalną nazwę
noszą uroczyście otwarte w 2000 roku cmentarze 
w Katyniu, Charkowie i Miednoje, na których 
spoczywa ponad 15 tysięcy ofiar mordu dokonanego
przez Sowietów na polskich jeńcach wojennych. 
Ilu wśród nich było polskich pocztowców? 
Nie wiemy. Dokładamy jednak wszelkich starań, 
aby to ustalić i wszystkich ocalić od zapomnienia
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nizmem i z niezręcznej sytuacji nie próbo-
wał wyciągnąć dla siebie korzyści. W wy-
danej przed dwoma miesiącami korespon-
dencji między nim a prezydentem USA –
a jest to w ogóle pierwsze pełne wydanie
tych dokumentów – znajdujemy depesze
poświęcone sprawie katyńskiej. 26 kwiet-
nia 1943 roku Roosvelt pisze do Stalina:
„Moim zdaniem Sikorski nie działał w zmo-
wie z Hitlerem, lecz po prostu popełnił głupi
(ten przymiotnik został później skreślony –
przyp. red.) błąd, zwracając się ze sprawą
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Jestem również przekonany, że Churchill
znajdzie środki, aby skłonić rząd polski
w Londynie, żeby w przyszłości postępował
bardziej rozważnie”. Trzy dni później Stalin
odpowiadał Roosveltowi: „Niestety, Pańską
depeszę otrzymałem dopiero 27 kwietnia,
natomiast rząd radziecki był zmuszony pod-
jąć decyzję dotyczącą zerwania stosun-
ków z rządem polskim 25 kwietnia. Ponie-
waż rząd polski, przez prawie dwa tygodnie,
nie tylko nie zaprzeczał, ale w rzeczywis-
tości nasilał (…) kampanię, która była wro-
ga wobec Związku Radzieckiego i przyno-
siła korzyści tylko Hitlerowi, w ZSRR rosło
oburzenie opinii publicznej wywołane tym
zachowaniem i odwlekanie decyzji rządu
radzieckiego stało się niemożliwe.(…) Ja
też sądzę, że premier Churchill znalazłby
sposób, żeby skłonić rząd polski do opa-
miętania i pomóc mu postępować w przy-
szłości zgodnie z regułami zdrowego roz-
sądku”. A więc tzw. kłamstwo katyńskie
stało się warunkiem utrzymania koalicji anty-
hitlerowskiej, a polscy oficerowie po raz
drugi stawali się ofiarami.

Tajemne mogiły
Stalin miał dość czasu, by zatrzeć ślady.
Uczynił to na tyle skutecznie, że „do dziś na-
dal pozostają gdzieś na nieludzkiej ziemi”
– jak pisze na swych stronach interne-
towych Federacja Rodzin Katyńskich – „jesz-
cze inne, nadal bezimienne i nieznane od
blisko 70 lat cmentarze, około 7 000 ofiar
mordu. Od lat my, Rodziny Katyńskie, dąży-
my, aby miejsca te zostały przez stronę
rosyjską wskazane, aby powstały na nich
kolejne Polskie Cmentarze Wojenne, które
– jak w wypadku Katynia, Charkowa i Mied-
noje – w sposób godny utrwalą pamięć
spoczywających tam Ofiar zbrodni”. 

Jak na razie, nie ma na to chyba szans. Są
natomiast szanse, by w kraju utrwalać pa-
mięć o Katyniu. Bo dane statystyczne są po-
rażające. Badania dokonane na zlecenie te-
lewizyjnego programu „Warto rozmawiać”
pokazują, że mniej więcej połowa pyta-
nych o to, kto dokonał katyńskiej zbrodni,
odpowiada, że Niemcy. Co więcej, im młod-
si są respondenci, tym częściej na Niem-
ców wskazują. A wydawałoby się, że w wol-
nej Polsce, gdy tematyka katyńska przestała
być źle obecna, prawda o katyńskim mor-
dzie na trwałe wryła się w naszą narodową
pamięć…

Oni tam byli
Przypomnijmy więc, że wśród rozstrzela-
nych w Katyniu jeńców z Kozielska byli
pocztowcy: Feliks Czarnecki (ur. w 1909 ro-
ku, syn Wawrzyńca, podporucznik rezerwy),
Bolesław Kostyrzewski (ur. w 1909 roku,
syn Stanisława, podporucznik rezerwy),
Jan Puhaczewski (ur. w 1905 roku, syn
Jana, podporucznik rezerwy), Wiktor Wró-
bel (ur. w 1903 roku, syn Jana, podporucz-
nik rezerwy). Na liście jeńców ze Starobiel-
ska rozstrzelanych w Charkowie figurują:
Jerzy Witold Goździewicz (ur. w 1912 roku,
syn Józefa porucznik rezerwy Korpusu
Ochrony Pogranicza) oraz Stefan Michał
Mizera (ur. w 1906 roku, syn Jana, podpo-
rucznik rezerwy).
Więcej danych o nich przynoszą Księgi
Cmentarne Katynia i Charkowa. To dzięki za-
pisom w nich figurującym wiemy, że: Fe-
liks Czarnecki, syn Wawrzyńca i Francisz-
ki z Ćwików, urodził się 13 III 1909 roku
w Rudach w powiecie puławskim, był ab-
solwentem Wydziału Prawa i Nauk Spo-
łeczno-Ekonomicznych KUL, który ukoń-
czył w 1938 roku oraz Dywizyjnego Kursu
Podchorążych Rezerwy w 15. pułku pie-
choty. Mianowany podporucznikiem 21 XI
1936 roku, przydzielony został do 44. pp.
Był kawalerem oraz pracownikiem Dyrekcji
Poczt i Telegrafów w Lublinie. Bolesław
Kostyrzewski, syn Stanisława i Leokadii
z Borzeckich, urodził się 16 I 1909 roku
w Warszawie. W 1928 roku ukończył war-
szawskie gimnazjum, rozpoczął studia
prawnicze, a w 1931 roku Szkołę Podcho-
rążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Od
1939 roku należał do szefostwa Fortu
Brześć nad Bugiem. Pracował jako naczel-

nik Urzędu Pocztowego w Warszawie.
Żonaty z Jadwigą z Zawadzkich, ojciec sy-
na Marka, urodzonego w 1939 roku. Jan
Puhaczewski, syn Jana i Antoniny z Sido-
rowiczów, urodził się 22 VIII 1905 roku
w Wołpie. Prawnik, absolwent Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie. Działacz
harcerski. Mianowany podporucznikiem
w 1933 roku i przydzielony do 1. pp Le-
gionów. O przebiegu jego kariery zawo-
dowej nie wiadomo nic. Wiktor Wróbel
z kolei to syn Jana i Heleny z Litwińskich.
Urodził się 15 III 1903 roku w Białej Pod-
laskiej. Członek POW, w 1920 roku wal-
czył jako żołnierz 13. pułku ułanów i 201 pp.
Absolwent Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Grodnie(1923) i SPR Łączności
w Zegrzu (1926). Mianowany podporucz-
nikiem w 1925 roku, przydzielony został
do 3. baonu telegraficznego. O jego pracy
zawodowej nic nie wiadomo.
W Księdze Cmentarnej Charkowa czyta-
my: Jerzy Witold Goździewicz, syn Józefa
i Ludwiki, urodził się 9 VI 1913 roku w Grun-
bergu (Niemcy). Absolwent Państwowego
Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy
(1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych
Rezerwy piechoty przy 62. pp (1935). Od-
był ćwiczenia rezerwy w 62. pułku piechoty
jako dowódca plutonu. Zmobilizowany do
baonu Korpusu Ochrony Pogranicza. Urzęd-
nik pocztowy. Stefan Michał Mizera – jak
zapisano w tej samej księdze – to syn Jana
i Honoraty z Płonków, urodzony w 1906 roku
w Bielsku. Absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Przemysłowej w Bielsku i BPR
Piechoty nr 7 w tymże Bielsku (1929). Mia-
nowany podporucznikiem 1 I 1932 roku,
otrzymał przydział mobilizacyjny do rezer-
wy szefa komunikacji ND WP we wrześniu
1939 roku w OZ Wielkopolskiej Bryg. Kaw.
Zastępca naczelnika Urzędu Poczt i Tele-
grafu w Bielsku.
Tyle na razie udało mi się ustalić. A to za-
ledwie początek poszukiwań. Zwracam się
więc z prośbą do Czytelników. Jeśli ktokol-
wiek cokolwiek na ten temat wie, proszę
o kontakt. Może wspólnie uda nam się tę
listę poszerzyć. A tym samym i większą
liczbę pocztowców we własnym środo-
wisku zawodowym ocalić od zapomnienia.

�
Józef Kliś

Feliks Czarnecki Bolesław Kostyrzewski Jan Puhaczewski Wiktor Wróbel Jerzy Witold Goździewicz Stefan Michał Mizera
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