
1 

1990 paidziernik 25. Moskwa. - Protok61 przesluchania P. Soprunienki1 

Pierwsze przesiuchanle 
A. Trtetiecki 

PROTOKOL 

PRZESLUCHANIA SWIADKA 


Prokurator wojskowy Wydziatu Zarzadu N(aczelnej] P(rokuratUl.Y] W!ojskowej] pod
putkownik stuzbywymiaru sprawiedliwoSci (Aleksandr] Trtetiecki z udziatem naczelnika 
Wydziatu Zarzadu NPW putkownika stuzby wymiaru sprawiedliwosci N[ikotaja] Anisi
mowa 

z zachowaniem wymog6w art. art. a przestuchal w charakterze 
swiadka: 1. Nazwisko, Imle i patronimik: Soprunienko Piotr Karpowicz. 

2. Rok urodzenia: 17 maja 1908 r. 
3. Miejsce urodzenia: wies lsajki, r(ejo)n bogustawski. obw6d kijowski. 
4. Narodowosc: Ukrainiec. 
5. Przynale.znosc partyjna: cztonek KPZR od 1928 r. 
6. Wyksztatcenie: wyzsze. 
7. Miejsce pracy. stanowisko. stopien: emexyt. 
8. Stuzba wojskowa: od 1928 roku do wrzesnia 1963 roku. generat brygady. 
9. MiejsCe zamieszkania (adres, numer telefonu): b__b. 

10. Stosunek do oskar.zonego i poszkodowanegoc. 

11. Karalnosc: nie karany. 
12. Dow6d osobisty lub inny dokument (nazwa i numer, kiedy i przez kogo wydany): 

tozsamosc poswiadczona. 
Swiadkowi Soprunlence P.K. wyjaSniono obowiqzki, przewidziane art. 73-74 K[ode

ksu] P[ostepowania) K[amegoJ RSFRR omz zostal on uprzedzony 0 odpowiedzialnosci 
zgodnie z art. 182 K[odeksuJ K[amego] RSFRR za odmoWt; badz uchylanie sie od skta
dania zeznan i zgodnie z art. 181 KK RSFRR za sktadanie jawnie fatszywych zeznan. 

(podpis swiadka): P. Soprunienko 

Przestuchanie rozpoczeto 0 11 godz. 40 min. Ukonczono 0 16 godz. 50 min. 
wtadam swobodnie jezykiem rosyjskim, ustug tlumacza nie potrzebuje. chce zezna

wac w jezyku rosyjskim. 
W sprawie istoty zadawanych pyta.iI moge poinformowac co nastepuje. na te pytania. 

kt6re przygotowano mi wczesniej. sktadam niniejsze zeznania: 
[Pytanie 1: Jakie funkcje t. Soprunienko P. K. zajmowat w NKWD ZSRR w latach 

30-tych i 40-tych?J 
W 1938 r. ukoiiczytem specjalny fakultet Akademii im. Frunze. nadali mi w tym 

czasie stopien wojskowy kapltana. Na podstawie decyzji partii w tym czasie wybierali 
poszczeg6lnych pracownik6w do sluzby w organach NKWD. Zaproponowali mi prace 
w organach bezpieczenstwa panstwowego. w tym czasie odbywalem stuzbe na stanowi
sku szefa kurs6w w szkole NKWD w Moskwie i po 3 mleslacach w marcu 1939 r. zosta
tern pomocnikiem szefa Sekretariatu NKWD ZSRR. We wrzesniu 1939 r. organizowano 
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na bazle NKWD nowy Zarzqd do Spraw Jencow Wojennych i mnle mianowano wtedy 
szefem tego Zarzqdu do SprawJencow Wojennych I lntemowanych NKWD ZSRR. W tym 
czasie mialem stopien wojskowy kapitana. Molmi zastepcami byli: major Poluchin (przy_ 
szedt z armii) i starszy lejtnant bezpiec7..enstwa pailstwowego Chochtow. W Zarzqdzie 
byto kilka wydzlalow: 1 - dyspozycyjny. na czele ktorego stal Tiszkow (w przysztoScl 
ambasador w Jugostawii); 2 wydzial- ewidencyjny. na czele stal starszy major bezpie
czenstwa pailstwowego Maklarski; pozostale [wydzialyJ tytowe: sanitamy I gospodar
czy. Wskazane stanowisko zajmowalem do konca lutego 1943 r. W marcu 1943 r. mia
nowano mnle zastepcq szefa Zarzqdu do Spraw Jenc6w Wojennych i Intemowanych. 
Wtedy szefem danego Zarzqdu mianowano generala brygady Pietrowa. Mnie polecono 
kierowac praCq frontowych obozOw jencow wojennych. a takZe armijnych i frontowych 
punktow odblorczych jencow wojennych. a w szczegolnoSci jencow wojennych armii faszy
stowskich. Dlatego. zaczynajqC od marca 1943 r .. znajdowalem sie na rOZilych frontach. 

[Pytanie 2: Kiedy i kto wydal rozkaz 0 mianowaniu swiadka na funkcje szefa Zarzqdu 
do Spraw Jencow Wojennych i Intemowanych?J 

Odpowiadajqc na drugle pytanie informuje. ze bezposrednio podlegalem zastepcy 
komisarza ludowego spraw wewnetrznych ZSRR. komdywowi Czemyszowowi. Mianowa
nie mnie na stanowisko szefa Zarzqdu byto zgodne z rozkazem komisarza ludowego 
spraw wewnetrznych Berii. 

[Pytanie 3: Kto byl inicjatorem utworzenia obozow NKWD: starobielskiego. ostaszko
wskiego i kOzielskiego oraz innych obozow dla polskich jencow wojennych?J 

Kto byl inicjatorem utworzenia obozow NKWD dla polskich jencow wojennych ja nle 
wiem. lecz naturalnie. byla to decyzja kierownlctwa NKWD ZSRR I kraju. Ogolem utwo
rzono 8 obozow: starobielski. kOzielski. ostaszkowski. putywelski. oranski. kOzielszczail
ski. juz.ski. juchnowski. We wszystkich tych obozach NKWD znajdowali sie polscy jeney 
wojenni. W trzech obozach: ostaszkowskim. kozielskim I starobielskim trzymano takich 
[polskichJ jencow wojennych. 

W [obozieJ ostaszkowskim. potozonym na wyspie rna terytoriumJ Eremu NHowskiego 
w obwodzie kalininskim. trzymani byU zandarmi. policjanci. sedzlowie i inni. w przybli
zenlu 6 tys. ludzi. Komendantem tego obozu byt major Borisowiec. kto byt komlsarzem 
- nle pamletam. 

W obozie koztelskim. potozonym w obwodzie kaluskim2 • w odlegtosci kilku kilome
trow [?J trzymani byli armljni oficerowie polscy. w przyblizenlu ponad 4 tys. ludzi. Kto 
byt komendantem I komlsarzem tego obozu - nle pamietam. 

Oboz staroblelski znajdowal sie w obwodzie woroszytowgradzkim (obok mlasta Sta
roblelska), w nlm trzymanl byli tylko oficerowie. w przyblizeniu 3 tysiqce ludzi. Komen
dantem tego obozu by! Bieriezkow. a komlsarzem Kirszyn. 

[Pytanie 4: Komu swiadek bezposrednio podlegal. pelnlqc wymienionq funkcje. czyje 
rozkazy odnoszqce sie do los6w pol skich jenc6w wojennych wykonywal?J 

Jako szefZarzqdu do Spraw Jencow Wojennych i Intemowanych bylem bezposrednio 
podporzqdkowany komdywowi Czernyszowowi. wypetnialem jego rozkazy. Poisey jeiicy 
wojenni rozlokowanl byli w obozach zgodnie z "Instruk<jq 0 jencach woJennych"3. spo
rzqdzonq w naszym Zarzqdzle i zatwierdzonq przez komdywa Czemyszowa we wrzesniu 
1939 r. Wlasnie on. Czernyszow. realizowal i bezposrednio kontrolowai dzialalnosc Za
rzqdu. 

[Pytane 5: Kto pelnn bezposredni nadz6r nad dzlalalnosciq Zarzqdu do Spraw Jeiicow 
Wojennych i Intemowanych?J 

(Nie rna odpowiedzlJ. 

[Pytanie 6: Kiedy doktadnie przywiezionojenc6w wOJennych do wymienionych obozow 
i Jakie byly zamierzenia co do ich losow; jak pI""Ledstawialy sie te ZamieI""Lenla w momencie 
umleszczanla Ich w obozach?J 

Do obozow NKWD ostaszkowskiego. kOzielskiego I lnnych Ueney wojennil przybyli we 
wrzesniu-paz.dzlernlku 1939 r. Komisariat Ludowy SprawWewnetrznych mial nastepu
jqce zamiary: szeregowych zotnierzy wykorzystac do budowy drog. a oficerow zatrzymac 
w obozach liczqc na umowe z polskim rzqdem. znajdujqcym sie w Londynie. Szerego
wych zotnien~y. ktorzy nie pracowali w budownictwie I tych. ktorzy mleszkali na teryto
rium Niemiec rozpuscic do domOw. co tez zrobiono. Czesc z nich wymieniono z Nlem
caml na tychjencow. kt6rzy mieszkall na terytorium Zachodniej Ukrainy. Tymi jeiicami 
wOJennyml Zarzqd sie nie zajmowal. 

[Pytanie 7: Zgodnie z dyrektywq Beru z koiica 1939 roku4 skierowanq do Soprunienki P.K.. 
otrzymal on polecenie osobistego wyjazdu do Ostaszkowa i wykonania praey zwiqzanej 
z organlzacjq sledztwa w tym obozie. dokqd skierowano grupe sledczq skiadajqcq sie 
z 10 os6b: 

WJakim celu sklerowano do obozu ostaszkowsklego tak licznq grupe sledczq NKWD 
ZSRR? 

- Jakie czynnoSci wykonywal w zwiqzku z tym w obozie Soprunienko P.K. i co za~e
raljego raport zlozony Berii. ktory zaZqdal sprawozdanla 0 rezultatach wykonanej praey? 

- Czy Beria zalecal mu. aby wszczecie sledztwa wobec Polakow traktowac jako po
czqtek ich soziadowania". tzn. wymordowania? 

Jak diugo przebywali w obozie ostaszkowskim oficerowie sledczy NKWD ZSRR.jaka 
liczba Polakow zostala objeta postepowaniem kamym. kto rozpatrywai ich sprawy (Ko
legium Specjalne. prokurator ltd). jaki byt los tych osob?J 

Istotnie. byta dyrektywa komisarza ludowego spraw wewnetrznych ZSRR Berii 0 skie
rowaniu grupy oficerow sledczych. na czele z Bielolipieckim (z NKWD ZSRR). do obozu 
ostaszkowsklego w celu prowadzenla sledztwa przeciwko polskim jeiicom wOjennym5. 
Jednoczesnle z tq dyrektywq do danego (ostaszkowsklegoJ obozu. a byto to w styczniu 
1940 r. i ja tez wyjechalem. Polecono mi zajmowac sle tylko sprawq rozmleszczenia tych 
oficerow sledczych i stwoI""Lenla dla nlch warunk6w do pracy. W dzlalalnosc operacyjnq 
teJ grupy nie mieszalem sie. Jakiegokolwiek sprawozdania ode mnle. Jako szefa Zarzqdu. 
nle zqdano. przed Beriq sprawozdanie sktadal pracownik operacyjny. starszy oficer sled
czy BietoUplecki, mnie w te prace nie wtajemnlczali. ZnaJdowalem sie w danym (ostasz
kowskimJ obozie w przyblizenlu okoto jednego mlesiqca. lecz jakichkolwiek napomykail 
o przyszlej likwida<ji Polakow nie znalem. Oficerowie sledczy zostali pracowac w tym 
obozie troche dluzej. 0 rezultatach wykonanej praey sledczej oni mi nie meldowali i ja 
ich wiecej nle widzialem. 0 tym Bletolipiecki meldowat swojemu kierownictwu. to jest 
Berii. Jakq liczbe Polakow grupa sledcza wykazata do dochodzenia karnego - ja nle 
wiem. Nie wiem tez. czy Polacy przekazani byli na Kolegium Specjalne [NKWDJ. czy tei: 
prokuratorowi; przy tym. po odjeZdzle oficerow sledczych. wszyscy polscy jeiiey wojenni 
pozos tali w tym obozle i osobno [pojedynczoJ nlgdzie nie byU wywozeni. 
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[Pytanie 8: Czy Soprunlenko P.K. skierowal do Berii swoje propozycje z 20 lutego 
1940 r.6, dotyczqce "rozladowania" obozow w Ostaszkowie. Staroblelsku i Kozielsku. tzn. 
faktycznego wyslania jeIicow wojennych tych obozow do UNKWD obwodow kallnlIiskie
go. charkowskiego i smoleIiskiego? Na czym faktycznle mlalo polegae owo "rozladowa
nle" obozow?J 

Odpowiadajqc na pytanle osme owyslaniu 20 lutego 1940 r. na nazwisko Beril swojej 
opinii w sprawie polskich jeIicow wojennych z obozow w Ostaszkowie. Kozlelsku I Sta
robielsku informuje, ze rzeczywiscie. byla mOja pisemna propozycja z 20 lutego 1940 r. 
o rozpuszczeniu do domow znacznej czeSci oficerow i 1m rownych z dwoch obozow 
slarobielskiego i kozielskiego. to jest ja to zrobilem z najszlachetniejszych pobudek. 
UWaZalem za sluszne wypuszczenie starcow i chorych. a takZe oficerow - specjalistow 
(agronomow. lekarzy. inZynlerow. technikow. nauczycieli). na ktorych nle byio kom
promltujqcych material6w - okolo 800 ludzi. A sprawy osob 0 jawnie wrogim nastawie
niu I dzlalalnoScI przeclwko Zwiqzkow Radzieckiemu (okolo 40 ludzi), zgodnie z dyrekty
Wq komlsarza Iud owego spraw wewnetrznych Berii - przekazac do rozpatrzenla przez 
Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR. Wydawalo mi sie. ze rozpatrzenie spraw tej czesci 
polskichjeIicow wojennych zupelnie nie oznaczalo ich rozstrzelania. tym bardziej ze 
w dyrektywie komisarza ludowego Beril byla wskazowka. by sledztwo w sprawach jeIi
cow wojennych prowadzie scisle przestrzegajqc praw kamo-procesowych. 

UZyte przez mnle siowo "rozladowanle" [razgruzka] w dokumentach rna doslowne 
znaczenie zmniejszyc Iiczbe ludzl w obozach Starobielska i Kozielska kosztem rozpu
szczenla do domow znacznej polskich oficerow. 

PoniewaZ w obozie ostaszkowskim pracowala grupa oficerow sledczych I onl pode} 
mowali decyzje w sprawle trzymanych w tyro obozle Polakow wiec ja nie wskazywalem 
na ten oboz. sqdzqc. ze oni zameldujq Beril 0 losie tych jeIicow wojennych. 

[Pytanle 9: Czy z "propozycjami" skierowanymi do Berii w sprawie roziadowanla obo
zow, Soprunienko P. K. wystqpH z wlasnej Inicjatywy. czy teZ dzialal na polecenie zwie
rzchniego klerownictwa NKWD. kierownictwa paIistwa?J 

Swojq opinie na temat rozpuszczenia znacznej czesci oficerow ze starobielsklego 
i kozielskiego obozu wydalem w najlepszej intencji, w ±adnym wypadku by pogorszye 
los polskich oficerow. Mozliwe, ze kierownictwo NKWD (Beria albo Czernyszow) polecHo 
mi wyrazlc swojq opinie. W obozach starobielskim, ostaszkowskim i kozielskim Beria 
mial swojq grupe operacyjnq, ktora ml nle podlegala. to byli Trofimow; Jefimow i innI. 
Meldowali Berii. bez mojej wiedzy. 0 wszystkim co uWaZali za potrzebne. a 0 czym ja nie 
wiedzialem. Faktycznie w swojej opinii [wyslanej] na nazwisko Berii wypowiedzialem sie 
o znacznym rozpuszczeniu Izwolnieniu] oficerow. to jest 0 wielkiej liczbie jeIicow wojennych. 

[Pytanie 10: Kto i jakiej tresci wydai rozkaz 0 dalszych losach jencow wojennych 
Polakow, przekazanych do dyspozycji UNKWD obwodu smolenskiego. kaliniIiskiego 
i charkowskiego?J 

[Pytanie 11: Ktore jednostki konwojowe I na czyj rozkaz braly udzial w konwojowanlu 
jeIicow wojennych I czy dla tych jednostek przewidzlana byla jeszcze Inna rola w tak 
zwanym "rozladowaniu" obozow i dalszych losach jeIicow wojennych?J 

Na te pytania moge odpowiedziec nastepujqco: do mnie osobiscie nle wplyntll ±aden 
rozkaz od kierownictwa NKWD ZSRR 0 wywozie do dyspozyCji zarzqdow NKWD obwodow 
smoleIiskiego. charkowskiego i kaliniIiskiego ani w marcu. ani w kwietniu, ani w maju 

1940 r. nle wplyntll i 0 skierowanlu Polakow do tych zarzqdow NKWD nic nie wiedzia
lem7 . Mozna wyjasnic to tym. ze w koIicu marca 1940 r. na polecenie Czernyszowa 
(w zwiqzku z "Uchwalq Rady Komisarzy Ludowych ZSRR 0 utworzenlu komisji do wy
miany jeIicow wojennych miedzy Finlandiq a Zwiqzkiem Radzieckim") wyjechalem do 
Wyborga. by rozwiqzae sprawe wymiany fiIiskich jencow wojennych na radzleckich. Wy
jechalem tam jako czlonek komisJi. na czele ktorej stal szef rozpoznania Leningradzkiego 
Okregu Wojennego. nazwiska tego przewodniczqcego komisji juz nle pamletam. W Wy
borgu pozostawalem do koIica maja 1940 r .. w przyblizeniu - do dnia 25. W tym okresie 
obowiqzki szefa Zarzqdu do Spraw JeIicow Wojennych i Internowanych pelnH za mnie 
starszy lejtnant bezpieczeIistwa paIistwowego Chochlow razem z komisarzem Niechoro
szewem. Dlatego tez na okazanych mi teraz. w trakcie mego przesluchania dokumen
tach. datowanych w okresie kwiecien-maj 1940 r., nie ma mojego podpisu, chociaZ 
figurujq okreslenia mojego stanowiska i stopnia. Kiedy wrocHem w koIicu maja 1940 r. 
z Wyborga do Moskwy to dowiedzialem sie. ze polskich jeIicow wojennych w obozach 
Starobielska. Ostaszkowa i Kozielskajuz nie ma. Z poglosek dowiedzialem sie. ze wszy
scyjency wojenni z danych trzech obozow zostali wyslani do dyspozycji zarzqdow NKWD: 
obwodu smolenskiego (z obozu kozielskiego). obwodu kallnlIiskiego (z obozu ostaszko
wskiego). obwodu charkowskiego (z obozu starobielskiego). a poiniej rozstrzelani. Jed
nak:i:e wszystko to bylo [znane] z poglosek, co faktycznie bylo i w rzeczywistosCi, gdzlez 
wiec ci jeIicy mogli sie podziac? Gdyby dokqdkolwiek ich wyslano zachowalaby sie cala 
dokumentacJa 0 tym. Chce tu oswiadczyc, ze po moim przybyciu z Wyborga do Moskwy 
nikt z klerownlctwa NKWD ZSRR nie powiedzial mt. gdzie sie podziali jeIicy wojenni 
z wymienionych [wyZej] obozOw. No i w tych czasach nle mozna bylo pytae. Chce uzu
pelnic. ze znajdujqc sie od koIica marca do koIica maja 1940 r. wWyborgu zajmowalem 
sie wymianq jeIicow wojennych, w toku ktorej wymleniono ponad 5 tys. radziecklch 
zolnierzy i oficerow. Po wymianie zostali oni umieszczeni w obozie juzskim. a ja zajmo
walem sie przygotowanlem tych osob do koleJnego przedluzenia ich sluzby w Armii Czer
wonej. Kolegtum Specjalne [NKWDJ usta1ilo dla naszych jeIic6w wojennych. ktorzy wczes
niej dostali sie do niewoli fmskiej. po 3 lata wiezienia. Natychmiast po rozpoczeciu wielkiej 
wojny ojczyinianej wszyscy oni poszli na front, jak i inn! podlegajqcy mobilizacji. 

I tak chodzily sluchy w 1940 r .• ze rozstrzeianie polskich jeIicow wojennych trzyma
nych w obozach starobielskim. ostaszkowskim i kozlelskim zostalo przeprowadzone na 
mocy decyzji Stalina, kt6ry nie mogl wybaczyc k1eski Armii CzerwoneJ pod Warszawq 
w 1920 r. Opr6cz tego krq:i:yty pogloski, ze byla uchwala KC partii z podpisem StaJina 
nakazujqca przekazanle spraw karnych przeciwko polskim jeIicom wojennym do decyzjl 
kolegiow specjalnych NKWD ZSRR. kt6rym [nakazano] wydac wyrok - rozstrzelanie. co 

widac i bylo zrobione. 
[Pytanie 12: Gdzie byty przechowywane akta ewidencyjne jenc6w wojennych obozu 

8
starobielskiego i na polecenie wydal swiadek decyzje 0 spaleniu tych akt ?] 

Na temat akt ewidencyjnych polskich JeIicow wOJennych moge powiedziec. Ze akta te 
zostaly zniszczone na polecenie kierownictwa NKWD ZSRR, najprawdopodobniej Berii 
lub Czernyszowa. Spalenie akt ewidencyjnych polskich jeIic6w wojennych trzymanych 
przed tym [przed rozstrzelaniem] w obozie starobielskim zostalo wykonane na mOje po
lecenie, lecz zgodnie z wytycznymi kierownictwa NKWD ZSRR. 0 takich sprawach z wlasnej 
inicjatywy nie moglem decydowac. Akta ewidencyjne polskich jeIicow wojennych z obo
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z6w ostaszkowskiego i kozielskiego r6wniez zgodnie z wytycznymi kierownlctwa NKWD 
ZSRR zostaly wystane do 1. Wydzialu Specjalnego NKWD ZSRR. ktorym w tym czasie 
kierowal Basztakow. Sprawy kame przeciw polskim jeiIcom wojennym z wszystkich tych 
trzech obozow takZe byty wystane do 1. Wydzialu Specjalnego NKWD ZSRR. mog<\ bye 
przechowywane w jego archiwach. PoniewaZ nie wiedzialem 0 przebiegu sledztwa prze
ciwko polskim jeiicom wojennym. wi~c i nie wiedzialem. kto nadzorowal to siedztwo. do 
moich kompetencji te sprawy nle nalezaty. a zadae komukolwiek. tym bardzlej kierow
nictwu NKWD ZSRR, podobne pytanie byto w tych czasach nadzwyczaj niebezpieczne. 
o czym jui: zeznalem. 

[Pytanie 13: Na czyje polecenie i dok<\d zostaty przewiezione materiaty ewidencyjne, 
dotycz<\ce polskich jeiic6w wojennych z obozow kozielskiego i ostaszkowskiego. gdzie 
mogty bye nastepnie przechowywane?1 

[Nie rna odpowiedzil. 

[Pytanie 14: Dok<\d zostaly przewiezione akta sledcze polskich jeiic6w wojennych? 
Czy Soprunience P.K. wiadomo. kto zatwierdzal wyroki w tych sprawach przeciwko jeiI
com wojennym. kto z prokurator6w wojskowych nadzorowal prowadzenie sledz twa (pro
kuratorzy wojskowi wojsk NKWD czy prokuratorzy wojskowi charkowskiego. kallniii
skiego I bialoruskiego okr~gu wojskowego)?) 

INie rna odpowiedzl). 

[Pytanle 15: Kto wydal szefom UNKWD obwod6w smoleiIskiego. kaliniiIskiego I char
kowsklego rozkaz 0 wymordowaniu jeiIc6w wojennych. kto z pracownik6w wymienio
nych UNKWD przeprowadzat te akcj~ I dok<\d nastepnie zostaty wywiezione zwioki Po
lak6w?) 

Odpowiadaj<\c na pytanie pl~tnaste jeszcze raz oswiadczam. ze nie s<\ mi znane roz
kazy kierownictwa NKWD ZSRR 0 zlikwidowanlu jeiicow poiskich. TakZe ani wtedy. ani 
poiniej nie wiedzialem 0 funkcjonariuszach. kt6rq wypetniali polecenia zlikwidowania 
Poiak6w. Tyro bardziej i:e jak jUz wczesnlej zeznalem. w okresie od koiica marca do 
koiIca maja 1940 r. znajdowalem si~ w Wyborgu I zajmowalem si~ innymi sprawami, 
nle zwi~yml z polskimi jeiicami wojennyml. Poza tym w czasie mojego pobytu w Wyborgu 
nlkt z pracownikow ZaI74du do Spraw JeiIc6w Wojennych I Internowanych nle zwracal 
si~ do mnie w sprawie polskich jeiIcow wojennych trzymanych w wyznaczonych trzech 
obozach: Starobielsku. Kozielsku i Ostaszkowie. 

[Pytanle 16: Z dokumentacji meldunk6w przychodz<\cych wynlka. Ii: Soprunienko P.K. 
wezwal do Woroszylowgradu w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej przez lini~ 
WCz komendanta obozu starobielskiego Bleriezkowa i komisarza obozu Kirszyna9: 

- W Jakim celu i kiedy odbyta sl~ ta rozmowa? 

- Czy miato to zwi<\Zek z nast~pnym etapowaniem jeiIc6w wojennych z obozu staro
bielskiego do dyspozycji charkowskiego UNKWD? 

- Czy Soprunlenko P.K. wzywajqc komendanta i komisarza obozu otrzymaljakiekol
wiek polecenie od Berii lub Mierkutowa? 

Czy w tym czasie otrzymali od niego wezwanie na lini~ WCz komendancl obozOw 
kozielskiego i ostaszkowskiego, jesli tak. to Jakie postawil zadania i Jakie wydallnstrukcje? 

omawiat z kierownictwem UNKWD w Kalininie, SmoleiIsku i Charkowie sprawy 
tIybu i Iiczebnosci przewozenia polskich jeiIcow wojennych do tych UNKWD. jesli tak. 
to jak Iicznymi partiami i w jakich okresach jerley wojenni byli tam przewozeni?) 

Odpowiadajqc na szesnaste pytanie oswiadczam. ze nie wzywatem do telefonu [pr.lez 
Iini~) WCz. a szczeg6lnie Ido) Woroszylowgradu [przez lini~) WCz komendanta obozu 
Bieriezkowa i jego komisarza Kirszyna. do rozm6w w sprawie losow jeiic6w wojennych 
tego obozu. Zadnych spraw z komendantami wszystkich trzech obozow 0 przegrupowa
niu jeiIcow wojennych do dyspozycji z~dow NKWD w obwodach smoleiIskim. kaliniii
skim I charkowsklm nle rozstrzygalem. 0 tych sprawach decydowall inni funkcjona
riusze NKWD ZSRR I dotqczenl [do nich pracownlcy) 1. Wydzialu Specjalnego NKWD 
ZSRR, to jest faktycznie poza mn<\. 

[Pytanie 17: Czy kierownlctwo NKWD ZSRR i UNKWD wymienionych obwodow oma
wialo ze swiadkiem spraw~ mlejsca poch6wku polskich jeiIc6w wojennych i czy Sopru
nience P.K. znane S<\ w rzeczywistosci miejsca pochowku jeiIcow wojennych?1 

Pytanle siedemnaste. Odpowiedi. Problem mlejsca pogrzebania polskich jeiIc6w wo
jennych nie byt ze mn<\ przez nikogo z klerownictwa NKWD ZSRR omawiany, poniewaZ 
we wskazanym czasie znajdowatem si~ Wyborgu. Czy ten problem byl omawiany z Nie
choroszewem lub Chochlowem. kt6rzy mnie czasowo zast~powali. nie wiem. Oni mnle 
o tym nle informowali. 

PonlewaZ obecnle. ze wzgledu na stan swojego zdrowia. ile widz~ i nle mog~ czytae. 
a takZe ile slysz~. jui: nle mog~ lnteresowae si~ wieloma sprawami. w tym i politycznymi. 
dlatego 0 Katyniu ustyszalem z oka2!ji przyjazdu prezydenta Polski, Jaruzelskiego. do 
Moskwy w kwietniu 1990 r. 

[Pytanie 18: Czy Soprunienko P.K. zwracal si~ do zast~pcy naczelnlka 1. Wydzlalu 
Specjalnego NKWD ZSRR Giercowskiego z prosbq 0 pozostawienie do cel6w dzialalnosci 
operacyjnej jeiic6w wOjennych Polak6w J. Lubomirskiego. S. Sienickiego, K. Kazimier
czaka. M. SrokowskiegolO

• w Jakim celu zostali oni zabrani z oboz6w i Jakie byly ich 
dalsze losy: czy on wydal rozkaz 0 zawr6ceniu ze stacji Gniezdowo (Zachodnia Linia 
Kolejowa) profesora S. Swianiewicza II, czy tei; byto to bezposrednie polecenie Mierkulo
wa. kogo i w zwi<\Zku z czym oddzielano jeszcze od podstawowej liczby jeiIc6w wojennych 
przeznaczonych do "roztadowania"?) 

Odpowiedi na oslemnaste pytanie. W okresie od koiIca marca do koiIca maja 1940 r .. 
na przedstawione mi dokumenty moge oswiadczye, ze znajdowalem si~ w tym czasie 
w Wyborgu i nle mogtem zwracae si~ do Giercowskiego w sprawie pozostawienia do pracy 
operacyjnej polskich jeiIcow wojennych Lubomirskiego. Sienickiego, Kazimierczaka I nle 
rozstrzygaiem z nikim z kierownictwa NKWD ZSRR, w tym i kierownlctwa 1. Wydzlalu 
Specjalnego NKWD ZSRR sprawy losow jeiIca wojennego Swianlewicza, poniewaZ ZarZ<\

dem do Spraw JeiIc6w Wojennych nle zajmowalem si~, bytem w Wyborgu. Nawet z do
kument6w tego okresu widae. ze korespondencja przeprowadzana byta mi~dzy Chochlo
wem i Giercowskim. a takZe meldunki adresowane do kierownlctwa NKWD ZSRR z Zarz<\du 
do Spraw JeiIcow Wojennych wysylane byty alba w Imienlu Chochtowa. alba Niechoro
szewa z ich podpisami. W tych dokumentach, gdzle wydrukowane byto mOje nazwisko 
- mojego podpisu nle byto. co jeszcze raz potwierdza mojq nieobecnose w Zarzqdzie do 
Spraw Jeiic6w Wojennych. 

IPytanie 19: Jakiej tresci i dia kogo przygotowywal swiadek sumarycznq informacj~ 
o rezultatach "rozladowania" obozow12 i opr6znieniu ich z polskich jeiIcow wojennych?) 

Zestawienia i informaCje sporzqdzane byly stale na Zc:tdanie kierownlctwa NKWD ZSRR. 
Jednak z moim podpisem takie dokumenty sporzqdzane byty tylko wtedy, kiedy bytern 
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obecny w Zarzqdzle do Spraw Jenc6w Wojennych. W czasie. kiedy mnie nle bylo. 
a szczeg61nle od konca marca do konca maja 1940 r.o sporzqdzane byly przez Inne osoby 
i 0 tych dokumentach ja nic nle wiedzialem. Meldunek polityczny adresowany do kie
rownictwa NKWD ZSRR. w teJ liczbie na nazwisko zastf,;pcy komisarza ludowego spraw 
wewnf,;trznych ZSRR Mlerkulowa. sporzqdzil komisarz Zarzqdu Niechoroszew. 

[Pytanle 20: Czy wiadomy jest swiadkowi los jenc6w wojennych. przetrzymywanych 
w obozle putywelskirn (obw6d czemihowskij? Czy wstall oni przeniesieni do innych oboz6w. 
jesli tak. to do kt6rych I jaki byl Ich dalszy 10s?1 

Dwudzieste pytanie. Odpowiedi. W obozie putywelskim byli polscy jency wojenni 
szeregowi zolnierze. Wykorzystywani byli do pracy. CZf,;SC byta wypuszczona do domu. 
W p6znlejszym czasle i pozostall zostali wypuszczeni. Jakims bardziej okrutnym repre
sjom ci jency wojenni nie byll poddawani. 

[Pytanie 21: 23 lutego 1940 r. zostala skierowana do oboz6w w Staroblelsku, Osta
szkowie i Kozlelsku. a w koplach do szef6w UNKWD obwod6w charkowskiego. kalinin
skiego i smolenskiego dyrektywa podpisana przez Soprunienko P.K. 0 skierowaniu pol
skich Jenc6w wojennych do wif,;zien UNKWD. uprzedzajqca wszystklch adresat6w 0 za
chowanlu scislej tajemnlcy przenlesienia tychjenc6w wojennych do wif,;zien13. W Jakim 
celu przenieslono Ich do wif,;zien, przy czym w tak sclslej tajemnicy? Jakie szczeg610we 
informacje sporzqdzano 0 kaZdym polskim jencu wojennyrn?] 

Dwudzieste pierwsze pytanie. Odpowiedi. Dane pismo adresowane do komendant6w 
oboz6w w Starobielsku. Kozielsku I Ostaszkowie. a tak.Ze kopie do szef6w zarzqd6w NKWD 
w obwodach woroszylowgradzkim. smolenskim I kalininsklm. podpisane przeze mnle 
23 lutego 1940 r. sklerowane bylo [do nlchJ jako wykonanie dyrektywy zastf,;pcy koml
sarza ludowego spraw wewnf,;trznych ZSRR Mierkulowa z 22 lutego 1940 r.14. a ta.k:Ze 
wynikalo z rozporzqdzenia komisarza ludowego spraw wewnf,;trznych ZSRR Berii. Uwa
7.am. ze tajnosc danego polecenia uwarunkowana byla odpowiednlm zqdanlem komisa
rLa Iudowego spraw wewnetrznych ZSRR Berii. Jednoczesnie wydane bylo polecenie 
o skierowaniu wszystklch spraw sledczych jenc6w wojennych do wskazanych obwodo
wych zarzqd6w NKWD. 

[Pytanie 22: Co moze swiadek wyjasnic w sprawie sporzqdzonej informacjl z 21 maja 
1940 r. 15 0 wyslanlu do UNKWD obwodu kalininsklego 6287 os6b. do UNKWD obwodu 
smolensklego - 4 404 os6b. do UNKWD obwodu charkowskiego 3 896 os6b. og6lem 
14 587 os6b?J 

Odpowiadajqc na nle mogf,; poinformowac. ze danej informacJi dotyczqcej wyslania 
jenc6w wojennych do zarzqd6w obwodowych NKWD nle sporzqdzalem I nle podplsywa
lem w zwiqzku z tym. ze 21 maja 1940 r. przebywalem Jeszcze w Wyborgu i moj podpis 
na tej notatce nle figuruje. 

Chce oswiadczyc. ze nle mlalem Zadnego stosunku do rozstrzelania polskich jenc6w 
wOjennych w 1940 r. Publikacje w prasie zagranicznej i radzleckieJ. z kt6rymi zapoznano 
mnle w toku przesluchania. w kt6rych slf,; wskazuje. ze Ja jestem winlen rozstrzelania 
Polak6w. Sq nieprzekonywujqce I bezpodstawne. W SHach Zbrojnych ZSRR przesluiylem 
od 1928 do 1963 r., od 1928 r. do dnla dzislejszego jestem czlonklem KPZR. przez 
caly ten czas do odpowiedzlalnosci karnej I Innej nle bylem pociqgany I uwaZam. ze 
wypowiedzl w prasie, z kt6ryml mnie dzlslaj, w czasle przesluchanla zapoznano. Sq 
oszczercze. 

Przesluchanle mnie odbylo sie w obecnosci moich corek: b__b W moim mieszkaniu 
w Moskwie w zwiqzku ze ziym stanem mojego zdrowia, co potwierdza zaswiadczenle, 

kt6re przedstawiam. 
Protokol zostal przeczytany na glos. Zanotowane dokladnle. Uwag i poprawek nle rna. 

Przesluchlwall: 
pplk sluzby wymlaru sprawiedliwosci A. Trietiecki 
plk sluzby wymlaru sprawiedliwoscl N. Anlsimow 

Kserokopia. rekopls. 

Mlnlsterstwo Sprawiedliwoscl Krajowa Prokuratura. Materlaly sledztwa w sprawle zbrodnl katyn

sklej. 

Opublikowano: .Zeszyty Katyriskle" 1995. nr 5: IlpOlwiecze zbrodni. Katyn-nver-Ghark6w. s. 137

-146. 

a Rubryka nle wypelnlona. 

b__b InfonnacJe pomlnleto. 


c Wstawlona odrecznle pozloma kreska. 


1 Przedruk za zgodq Redakcji .Zeszytow Katyoskich·. Wszystkie przyplsy pochodzq od wydawcy 
ninlejszego tomu. TIumaczenie Fryderyka Zbiniewicza. W Uumaczeniu dokonano drobnych kore
ktur. celem jego ujednollcenla z przektadem dokumentow publikowanych w niniejszym tom Ie. 

2 W latach 1939-1940 Kozlelsk znajdowal sle na obszarze obwodu smoleosklego. 

3 ZOb. t. 1. poz. 21. s. 101. 


4 ZOb. t. 1. poz. 150. str. 338. 


5 ZOb. t. 1. poz. 130. s. 310. 


6 ZOb. t. 1. poz. 188. s. 424. 


7 ZOb. t. 1. poz. 190 i 194. 


8 ZOb. poz. 237. 


9 ZOb. poz. 40. 


10 ZOb. poz. 71. 


11 ZOb. paz. 145. 149, 157 I 162. 


12 ZOb. poz. 95. 127, 203. 204. 215. 


13 ZOb. 1. 1. poz. 194 s. 439. 


14 ZOb. t. 1. poz. 190, s. 432. 


15 ZOb. poz. 203. 


Dokument na blanklecle protokolu przesluchanla swladka. U dolu kaZdej karty podpis: .P. Sopru

nlenko". 
Protokol zawlerajedynle odrecznle zaplsane odpowledzl P. Soprunlenkl na wczesnieJ dostarczo

ne mu pytanla. ktorych maszynopls na trzech stronach. zakooczony odrecznq adnotacjq: .Proku
rator wojskowy Zarzqdu NPW podpulkownlk sluzby wymiaru sprawiedliwoscl A. Trietieckl" - zostal 
don dolqczony. Dla komunikatywnoscl odbloru w nlniejszej publikacji pytanla z zah:\Cznlka wsta

wione zostaly do tekstu protokolu. 
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