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W 
kwietniu na lubelskim Zamku zostanie 
otwarta wystawa „Katyń. Polski Czerwo-
ny Krzyż świadkiem ujawnienia zbrodni”. 
– Organizujemy ją z okazji 70. rocznicy 

mordu katyńskiego popełnionego przez NKWD na 
ofi cerach Wojska Polskiego. Wśród zamordowanych 
są również pracownicy Poczty – mówi Barbara Ora-
towska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” 
w Lublinie, a jednocześnie kustosz wystawy.

zGiNęLi za PoLsKę
Wśród pomordowanych w Katyniu są również pracow-
nicy Poczty. Jednym z nich jest Rudolf Kochlöffel (rocz-
nik 1891), który praktykował w przychodni lekarskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie. Studia medycz-
ne rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale mu-
siał je przerwać wraz z wybuchem I wojny światowej. 
Naukę kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim, ale 
przerwał ją ze względu na walki z Ukraińcami; póź-
niej bił się też z bolszewikami. – Nie walczył z bronią 
w ręku, był lekarzem – podkreśla jego córka, Irena Ko-
chlöffel-Karczewska.

Jak mówi Irena Kochlöffel-Karczewska, która 
w chwili wybuchu wojny miała 11 lat, jej ojciec w tygo-
dniu przyjmował pacjentów z Poczty w ubezpieczalni 
w Lublinie, a w niedzielę jeździł m.in. do Chełma i To-
maszowa, i tam przyjmował chorych pocztowców. – 
Ojciec był niezwykle dobrym człowiekiem. Często się 
zdarzało, że najbiedniejszym swoim pacjentom dawał 
pieniądze na zakup lekarstw. W tamtych czasach nie 
do pomyślenia było przyjmowanie jakichś kopert czy 
czekoladek – podkreśla córka lekarza. – Pamiętam, 
że czasami jeździłam dorożką wraz z ojcem. Moim 

obowiązkiem było np. przykrywanie mu nóg kocy-
kiem, bo tata pomagając innym, nie dbał o siebie.

Irena Kochlöffel-Karczewska ostatni raz widziała 
swego ojca 14 sierpnia 1939 roku, gdy w związku 
z mobilizacją wyjeżdżał do Równego. Nikt nie prze-
czuwał, że to ich ostatnie spotkanie. Z Równego 
przysłał do domu dwie kartki pocztowe i list, w któ-
rym zapewniał żonę i córkę, że czuje się dobrze. 
– O tym, że ojciec zginął w Katyniu, dowiedziałam 
się dopiero po wojnie. Kiedy Niemcy wydrukowali 
w swojej „gadzinówce” listę ofiar katyńskich, nasi 
znajomi nic nam nie powiedzieli – mówi pani Irena. 
Podczas ekshumacji w mundurze Rudolfa Kochlöffe-
la znaleziono legitymację wystawioną przez Pocztę. 
– W Katyniu zginęła prawie cała nasza przedwojen-
na inteligencja. To dlatego dziś dookoła widzimy tyle 
zła – podkreśla Irena Kochlöffel-Karczewska.

Na wystawie zobaczymy też pamiątki po Feliksie 
Czarneckim (rocznik 1909), który pracę w Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Lublinie podjął po zdaniu eg-
zaminu maturalnego. – Wraz ze swoim bratem, czy-
li moim późniejszym mężem, pracowali na poczcie 
w Lublinie i jednocześnie studiowali. Mieli jeszcze 
dwie siostry, a ich ambicją było samodzielne utrzy-
mywanie się. Osobiście nigdy nie poznałam szwa-
gra, ale wszyscy mówili, że był bardzo dobrym czło-
wiekiem – mówi Halina Czarnecka, bratowa Feliksa. 
W 1938 roku uzyskał dyplom magistra praw na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim (nieco później w Dy-
rekcji Poczt i Telegrafów awansował na stanowisko 
referendarza). We wrześniu dostał się do niewoli so-

wieckiej. – Mój mąż dowiedział się o śmierci Feliksa 
z niemieckiej gazety – podkreśla pani Halina, którą 
rodzina ustanowiła powiernikiem pamięci o szwagrze 
zamordowanym w Katyniu. Dziś opowiada o dziadku 
stryjecznym swoim wnukom.

NaJważNieJszy eKsPoNaT
Głównym dokumentem prezentowanym na wystawie 
będzie lista katyńska z 1943 roku. Sporządziła ją Pol-
ska Komisja Techniczna powołana przez Polski Czer-
wony Krzyż. – Ta Komisja miała jedynie sporządzić 
wykaz ekshumowanych ofi cerów, spróbować ustalić 
nazwiska ofi ar i zabezpieczyć ich powtórny pochó-
wek. Mimo nacisku Niemców to się udało – tłuma-
czy Barbara Oratowska. Komisja Techniczna sporzą-
dzała swoją listę, Niemcy swoją, a Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż swoją. Komisja przesłała listę do 
Zarządu Głównego PCK. – Tutaj ją powielono i prze-
słano do siedzib czterech dystryktów w Generalnym 
Gubernatorstwie: warszawskiego, krakowskiego, lu-
belskiego i radomskiego, a stamtąd wysłano ją dalej. 
W Lublinie zachował się cały komplet dokumentów, 
które miano wysłać do Zamościa.

Inicjatorem i pomysłodawcą wystawy jest Stefan 
Pedrycz, członek Krajowej Rady Reprezentantów Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. To on, jako przedstawiciel 
PCK, brał udział w pracach sondażowo-ekshumacyj-
nych w latach 1994–1995 w Starobielsku, Miednoje 
i Charkowie.

Mariusz Tomczak
mariusz.tomczak@post-tel.eu

Niebawem w lublinie zobaczymy listę katyńską, którą 
w 1943 roku sporządzili pracownicy pCk. Wcześniej 
nigdy nie pokazywano jej w całości. Na liście są 
m.in. oficerowie, którzy przed wojną pracowali jako 
pocztowcy

Lista. Katyń. 
Pocztowcy

poczta i hiStoRia

S
tefan Pedrycz rozpoczął pracę w Polskim Czer-
wonym Krzyżu w 1983 roku. – Siedziba PCK 
w Lublinie znajdowała się w tym samym budyn-
ku, w którym mieściła się podczas wojny. Archi-

wum było na poddaszu – wspomina. W latach 1946–1949 
archiwum zostało spenetrowane przez nieznanych spraw-
ców, którzy – jak mówili świadkowie tamtych wydarzeń 
– przy pomocy ludzi w mundurach polowych wywieźli wie-
le dokumentów samochodem wojskowym w nieznanym 
kierunku. To, co pozostało, należało w końcu uporządko-

wać, dlatego w lubelskim PCK zatrudniono archiwistę. – W latach 80. do naszego archi-
wum chciało się dostać wiele osób. Przedstawiali się jako młodzi naukowcy, doktoranci 
piszący prace naukowe, czasami mieli rekomendacje, ale ja nikogo nie wpuszczałem 
– mówi Stefan Pedrycz. Kiedy proponował takim osobom napisanie na kartce, czego 
dokładnie potrzebują, i mówił, że archiwista im to udostępni, na ogół rezygnowali.

Był rok 1988. Wszyscy widzieli, że w Polsce Ludowej coś się zmienia. Gen. Cze-
sław Kiszczak spotkał się z Lechem Wałęsą, przewodniczącym formalnie nieistniejącego 
związku zawodowego. Mimo to o demokratycznych wyborach nikt nie marzył, a mówienie 
prawdy historycznej wciąż było zakazane. – Pewnego jesiennego dnia poszedłem jak 
zwykle zapytać naszego archiwistę, pana Janka, czy czegoś ciekawego nie znalazł. Przez 
przypadek nadepnąłem na szarą teczkę. Podniosłem ją – wspomina Stefan Pedrycz. 
Napis na niej brzmiał dosyć neutralnie: „Dokumenty fi nansowe”. Pedrycz podał teczkę 
archiwiście, a ten rozsznurował ją od razu, przez chwilę przeglądał w milczeniu, po czym 
zbladł. – Co się stało? – zapytał Pedrycz pana Janka. – To lista katyńska – usłyszał.

Jak sam mówi, dłonie zaczęły mu drżeć, ale wziął dokument do ręki. Przeczytał 
pierwsze nazwisko: Mieczysław Smorawiński (w chwili wybuchu II wojny światowej 
dowodził Okręgiem Korpusu nr II w Lublinie). Nie było żadnych wątpliwości, że to au-
tentyczna lista sporządzona przez pracowników PCK w 1943 roku. Po chwili powiedział 
do archiwisty: – Panie Janku, nikt z nas tego nie widział i o niczym nie wie. Milczymy 
do czasu, aż będziemy mogli o tym powiedzieć. Pedrycz doskonale wiedział, że za 
samo wypowiedzenie słowa „Katyń” wielu ludzi wsadzono do więzienia, wielu wyrzu-
cono z pracy, mnóstwo osób relegowano z uczelni. Niejeden opowiadanie o masakrze 
polskich ofi cerów przypłacił zdrowiem, a nawet życiem. – Tego dnia nikt z nas już nie 
pracował. Listę przełożyłem do innych teczek i włożyłem do swojej torby. Usiadłem przy 
biurku i zacząłem się zastanawiać, co dalej. Myślałem przez godzinę, a może nawet 
dwie. W końcu poszedłem do domu.

Stefan Pedrycz oddał listę na przechowanie zaprzyjaźnionym zakonnikom. Zadzwo-
nił również do znajomej dziennikarki z „Kuriera Lubelskiego”. – Kiedy się spotkaliśmy 
i pokazałem listę, łzy spłynęły jej po policzkach. Paliliśmy jednego papierosa za drugim. 
Długo milczeli. W końcu redaktorka powiedziała: – Musimy to opublikować! Przekonam 
naczelnego. Pedrycz nie wytrzymał: – Czy Pani zwariowała? Dziennikarka nie dała jed-
nak za wygraną. – Przysięgam, że to opublikujemy. I faktycznie, kilka miesięcy później 
lista ukazała się na łamach „Kuriera”. Drukowano ją we fragmentach. Publikacją żyli nie 
tylko mieszkańcy Lublina. Niejeden oglądający listę w gazecie płakał jak dziecko.

Mariusz Tomczak

Historia pewnej teczki, 
czyli jak odnaleziono listę katyńską
O kulisach odnalezienia listy katyńskiej opowiada Stefan 
pedrycz, członek krajowej Rady Reprezentantów polskiego 
Czerwonego krzyża
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Feliks Czarnecki po mobilizacji

Barbara Oratowska, kierownik Muzeum 
Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie
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Irena Kochlöff el-Karczewska z rodzicami
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