
23 Zob. J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 294. 

24 Zob. J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 267. 


25 Oleg Plotrowicz Zakow (ur. 1905), aktor I reZyser radzieckL 

26 Chodzilo 0 ppor. s1. zdr. rez. Michala Romma, bratanka reZysera MichaHa Romma. Zob. 
poz. 145. 

27 Prawdopodobnie Antoni! Piemikarski (ur. 1901 r.], st. post. PP z Tamopola. Zob. J. Tucholski, 
Mord ill Katyniu. s. 337. 

28 Prawdopodobnie Florian Zaganiacz (ur. 1897), funkcjonariusz PP. Zob. J. Tucholski, Mord 
ill Katyniu. s. 372. 

29 Powinno bye GUGB (Glowny Zarzqd Bezpieczenstwa Panstwowego). Komltet Bezpieczenstwa 
Panstwowego (KGB) utworzono w 1954 r., po llkwidacji Minlsterstwa Bezpleczenstwa Panstwowego. 

30 Zob. t. 1, poz. 128 I 149. 

31 Po plenum listopadowym z funkcji komisarza ludowego spraw wewnl.:tnmych ZSRR usunil.:ty 
zostal NikolaJ Jezow, a rozlegla czystka objl.:la caly aparat NKWD. Wsr6d nowoawansowanych zna
lazl sil.: m.in. D. Tokariew. 

32 Choziajstwiennyj otdiel - Wydzial Gospodarczy Zarzqdu NKWD (UNKWD). 

33 Mowa 0 mordzie w Leste Katyilsklm. 


34 Mowa 0 Konwencji przyjl.:tej na naradzie 47 panstw w Genewie w Upcu 1929 r. - Actes de la 
{?r.nt,pr,on"t> diplomatique rennie a Geneve du i-er au 27 juillet 1929, Geneve 1930. Zob. tez t. 1, 
poz. 79 i 87. 

35 Zob.: J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 719-913. 

36 Zob. poz. 70. 
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1990-1992, Czugujew k. Charkowa. - Protokoly przesluchania M. Syro

miatnikowa 

1990 czerwiec 20. - Pierwsze przesluchanie1 

PROTOKOL 
przesluchania swiadka 

Przesluchanie rozpoczeto 0 14 min 45 

ZakOIlczono 0 godz. 18 min 40 

Starszy sledczy Wydzialu Sledczego Z(arz<\du] BIezpieczenstwaj P(anstwowego] USRR 

obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja. 


w: w miejscu zamieszkania swiadka 

na podstawie art. art.: 85, 1670raz 170 K(odeksu] Plostepowaniaj K(arnego] USRR 
przestuchal w charakterze swiadka: 

1. Nazwisko: Syromiatnikow. 2. Imie: Mitrofan. 
3. Patronimik: Wasiljewicz. 4. Rok urodzenia: 1908. 

5. Miejsce urodzenia: wlies] Zaroznoje. rejon czugujewski. obw6d charkowski. 
6. Narodowosc i obywatelstwo: Rosjanin. obywatel Z.C;RR. 

7. PrzynaleZnosc partyjna: czlonek KPZR. 8. Wyksztalcenie: 8 klas. 
9. Rodzaj zajec: rencista. 

10. Stale miejsce zamieszkania: obw6d charkowski. Czugujew. ul. a__a. 

11. Paszport lu b inny dokument: paszport V WL nr 601769 wydany 30 stycznia 
1979 r. przez Czugujewski R[ejonowy] W[ydzial] S[praw] W[ewnetrznychJ m[iastal Char
kowa. 

12. W jakich stosunkach pozostaje z oskarZonym (pokrzywdzonym)b. 
Na podstawie cz. IV art. 167 KPK USRR Syromiatnikowowi M.W. wyjasniono obo

wiqzki swiadka. przewidziane art. 70 KPK USRR oraz uprzedzono 0 odpowiedzialnosci 
z art. 179 K[odeksul K[arnego) USRR za odmowe lub uchylanie sie od zlozenia zeznan 
i z cz. II art. 178 KK USRR za skladanie falszywych zeznan. Jednoczesnie wyjaSniono 
mu prawo swiadka do wniesienia uzupelnien i poprawek do protokoluc. 

Na pocz<\tku zeznania zostalem powiadomiony. ze jestem przesluchiwany w chara
kterze swiadka w sprawie karnej wytoczonej 6 marca 1990 r. odnosnie do fakt6w ma
sowych poch6wk6w w 6 kwartale parku lesnego miasta Charkowa przez Prokurature 
obwodu charkowskiego. 

W odpowiedzi na propozycje zakomunikowania wszystkiego. co jest znane swiadkowi 
w kwestii okolicznosci. na temat kt6rych jest przesluchiwany, swiadek zeznal: W orga
nach [NKWD) pracowalem od 1933 r. Od roku 1933 do 1936 pracowalemjako milicjant 
dywi~onu do zadan specjalnych. Wymieniony dywizjon pelnil obowiqzki ochrony rz<\du 
radzieckiej Ukrainy, kt6ry w owym czasie znajdowal sie w Charkowie, gdyi: stolic<\ Ukrai
ny bylo miasto Chark6w. Wraz z innymi pracownikami pelnilem ochrone miejsca zamie
szkanla Kosiora2

, G.I. Piotrowskieg03 i innych znanych dzialaczy, a takZe konsulat6w 
niemieckiego, polskiego i wloskiego. W zimie 1936 r. rozpoczqlem prace w UNKWD ob
wodu charkowskiego, gdzie pocz<\tkowo bylem wyznaczony na stanowisko wartownika 
komendantury UNKWD i pelnHem dyzury przy komendanturze. Po pewnym czasie mia
nowano mnie na stanowisko straZnika w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu char
kowskiego, od 1939 do 1941 r. zas bylem mianowany starszym bloku wiezienia wewne
trznego NKWD. Wraz z pocz<\tkiem wielkiej wojny ojczyZnianej zostalem skierowany do 
rejonu pieczenieskiego w obwodzie charkowskim w celu organizowania walki partyzanc
kiej. Z powodu choroby bytem skierowany na tyly, po wyleczeniu zostalem wcielony do 
25. putku wojsk ochrony pogranicza. kt6ry uczestniczyl w obronie Kaukazu. 

Po wyzwolenlu Charkowa odwolano mnie z 25. pulku wojsk (ochronyJ pogranicza 
i skierowano do dyspozyqi UNKWD obwodu charkowskiego. gdzie mianowano mnie na 
stanowisko pomocnika naczelnlka wiezienia wewnetrznego UNKWD. W 1955 r. zwolnio
no mnie z organow NKWD z powodu przekroczenia granicy wieku. 

Odnosnie do masowych represji, kt6re mialy miejsce w latach 30-tych i 40-tych oraz 
na poczqtku lat 50-tych, chce powiedziec 0 faktach, kt6rych bytem swiadkiem. W latach 
1936-1939, jakjuz zeznawalem. pracowalem jako straZnik w wiezieniu wewnetrznym 
UNKWD obwodu charkowskiego. Do moich obowiqzk6w nalezalo: przestrzeganie reZimu 
przelrzymywania [os6b) aresztowanych i zatrzymanych przez organa NKWD, doprowa
dzanie ich na przesluchania do oficera sledczego. odprowadzanie zatrzymanych do cel 
po przestuchaniach. Wszystko to wykonywalem na podstawie zar-i:<\dzenia oficerow sled
czych. Mniej wiecej w 1936 r. znacznie wzrosla liczba aresztowanych w wiezienlu. Fakt 
ten wyjasniono nam tym. ze w kraju toczy sit: walka klasowa, w kt6rej toku byly ujaw
nione organizacje trockist6w i innych zamaskowanych wrog6w. Aresztowani znajdowali 
sie jUz nie tylko w wiezieniu wewnetrznym UNKWD. lecz r6wniez w wiezieniu nr7p~'vt.')
wym na Cholodnoj Gorte. W tym czasie od pracownik6w UNKWD. od kogo konkretnie 
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juz nie pamietam, dOwiedzialem si~, ze osoby skazane na najwyzszy wymiar kary przez 
specjalne tr6jki, dw6jki, kolegia, Sft, rozstrzeliwane w piwnicach UNKWD. Mniej wi~cej 
w lecie najesieni 1937 r. komendant UNKWD Zielony, innychjego danych nie pamie
tam, wezwal mnie i wydal rozkaz: wedtug sporzft,dzonych przez niego list wyprowadzic 
aresztowanych z cel i doprowadzic ich do piwnicy NKWD. Wyprowadzalem aresztowa
nych, doprowadzalem ich do piwnicy i przekazywalem komendantowi Zielonemu. W piwni
cy przebywali: komendant Zielony, prokurator. nazwiska. imienia i patronimika nie 
znam, i na He pam1etam jeszcze kt6rys z pracownik6w komendantury. Ja odchodzilem 
po nastepnych aresztowanych, a w tym czasie rozstrzeliwano aresztant6w [przebywajft,
cychl w piwnicy. Nastepnie, po pewnym czasie, ja i inni pracownicy komendantury _ 
kt6rq juZ nie pami~tam - mieli obowiqzek wynosic ciata razstrzelanyeh z piwnicy i ladowac 
je na samoch6d ci~zarowy. Rozstrzelania i zaladunek zwlok, jak r6wniez ieh wywozenie 
z terenu UNKWD odbywalo sie jedynie w porze nocnej. Zwloki wywozilismy na tak zwany 
stary ementarz Zydowski. Cmentarz ten znajdowal sie obok cmentarza tatarskiego. mie
sell sie on na Saltowee przy ul. Koniuszennej, obecnie ulica ta nazywa sie im. Akademika 
Pawlowa. Na cmentarzu ciala przyjmowal od nas zar7-f\dzajft,cy ementarzem Gorbaczow, 
Innyeh danych jego nie znam. 0 jego losie nie nie jest wiadomo. Na ezas naszego przy_ 
jazdu na ementarz byly juz tam wykopane doly, do kt6rych skladalismy zwloki. po ezym 
odjeZdzalismy do UNKWD. W ezasie dowozenia zwlok na ementarz i ieh poeh6wku doj
scie do ementarza bylo strzezone. Kiedy przyjezdzalismy na cmentarz nastepnym razem. 
w miejscu poprzednieh dol6w byly usypane zwykle swieze mogily. Zazwyczaj do jednego 
datu wrzueono po 5-6 cial. Pamietam. ze kiedy doprowadzalem aresztowanyeh do piw
nicy. zdarzylo si~. ze widzialem, jak do pokoju. gdzie wprowadzono aresztowanych weho
dzit komendant Zielony z rewolwerem w r~ku. Z tego tez pokoju po pewnym czasie 
wynosillsmy zwloki. Obecnle nie moge sobie przypomniec. kiedy dokladnie odbywaly sie 
rozstrzeliwania i poch6wki na ementarzu Zydowskim. Jednak nle odbywaly sie one co
dziennie. ale przypuszczalnle w mlare nagromadzenla sle [odpowiedniej Jiezby os6b] ska
zanyeh na kare Smiere1. Poch6wki na cmentarzu zydowskim odbywaly sie mniej wiecej 
do potowy marca 1938 r. Nastepnie zorganizowano nowe miejsee poch6wk6w. kt6re 
znajdowalo sie w parku lesnym wzdluz szosy bietgorodzkiej w kierunku miasta Bielgo
rodu w lesie. okolo 1.5 km od osiedla Piatichatki, okolo 200 m na prawo od drog!. 
Sposr6d praeownik6w UNKWD. majft,eyeh bezposredni zwiqzek z masowymi represjami, 
moge wymienic Kaszyna Wasyla. Rudlenk~. Rudja. innych ich danych nie pamietam. 
Przypominam sobie. ze mniej w 1939 r. zostali oni skazan! za naruszenie soeja
listyeznej praworzft,dnoSei. Wlelokrotnie widzialem ich w plwnlcy. jednak co konkretnie 
rabill. Jakie czynnosel wykonywali - nle mt nie wiadomo. 

W omawianyeh wy.i:ej akcjaeh nie uezestniczytem ezesto. lecz tylko okresowo z poJe
cenia Zie1onego. 

Jakjuz zeznalem. poch6wki na ementarzu Zydowskim ustaly mniej wiecej w polowie 
marea 1938 r. Od tego C'lilSU poch6wku dokonywano we wskazanym przeze mnie miejscu 
w parku lesnym wzdluZ szosy bielgorodzkiej. Mniej wiecej dwukrotnie wywozitem tam nocft, 
eiala rozstrLelanyeh obywateJi radzieekieh. JednakZe bardziej szezeg6lowo zeznac 0 tym 
w chwili obecnej nie mog~, poniewaZ z powodu uplywu ezasu jui: nie pami~tam. 

wiecej w maju 1940 r. do wi~zienia wewn~trznego NKWD zaczely naplywac 
duZe grupy polskieh wojskowych. Z reguly byJi to oficerowie armii polskiej i Zandarmi. 
Jak nam w6wczas wyjasniono. Polacy ei zostali wzi~ci do niewoli przez Armi~ Czerwonft, 

podezas wyzwalania przez nift, w 1939 r. zaehodnich obwod6w Ukrainy i Bialorusi. Skft,d 
przybywali oni do Charkowa nic mi 0 tym nie wiadomo. Do Charkowa przywozono ich 
kolejft, w specjalnych wagonach. Z UNKWD wyjezdzaly samochody, kt6rymi przywozono 
Polak6w do budynku [wiezienia] UNKWD. W tym ezasie bylem starszym bloku wiezienia 
wewn~trmego i nieraz 7..darzalo sie. ze przyjmowalem Polak6w i umieszczalem ich w eelach. 
Z reguly w wi~zieniu przebywali oni kr6tko: dzien-dwa, a czasem kilka godzin. po ezym 
wprowadzano ieh do piwnicy NKWD i razstrzeIiwano. rozstrzeliwano ich na podsta
wie wyrok6w, ezy na podstawie innyeh decyzji sqdowyeh. 0 tym nie mi nie wiadomo. 
Wielokrotnie zdarzalo mi si~ odprowadzac ich do piwnicy. gdzie widzialem. ze do pomie
szezen piwnieznych wprowadzono ieh grupami. W piwnicy znajdowali si~ prokurator. 
kto doktadnie juz nie pamietam oraz komendant KupIij, Innyeh danych 0 nim r6wniez 
nie pamietam (w6wczas byl on komendantem UNKWD) i kilka os6b z komendantury. 
Kto personalnie rozstrzeliwal Polak6w - 0 tym mi nie wiadomo. Po rozstrzelaniu ciala 
Polak6w wrzucano do ciezar6wek i odwozono do parku lesnego na wspomniane przeze 
mnie wyzej miejsce poch6wku. Rozstrzeliwan Polak6w dokonywano w miare ich naplywu 
do UNKWD. I1u ich przywieziono do UNKWD obwodu charkowskiego nie wiem i nawet 
nie mog~ powiedziec w przyblizeniu. poniewaZ zachorowalem i przebyvlalem w szpitalu 
2 miesift,ee. Podczas mojej choroby Polacy nadal naplywali do UNKWD. Kilkakrotnie 
zdarzalo mi sie ladowac zwloki Polak6w i odwozic Je na miejsce poch6wku. Jak 
zeznalem. miejsee poch6wku znajdowalo si~ mniej wiecej 200 m od szosy bielgorodzkiej. 
Teren ten byl ogrodzony plotem i strzezony. Za terenem zaezynal sie jar. Zwloki Polak6w 
ukladano do dUZych dol6w. kt6rych bylo dwa lub trzy. Ciala przesypywano proszkiem 
koloru bialego. Do czego byl potrzebny ten proszek. nie wiem. wtedy wsr6d nas krqZyly 
r6zne domysty, jakoby proszek ten sprzyjal rozkladaniu zwlok. NaleZy stwierdzlC. ze 
wszystkie ezynnosei zwiqzane z rozstrLeliwaniem Polak6w i ieh poeh6wkiem kontrolo
wali przedstawiciele NKWD z Moskwy. W miejscu rozstrzelania Polak6w dokonywano 
p6miej poch6wku rozst.r7.elanych obywateli radzieckieh. ska7..anych na kare smiercl. Jednak 
i:adnych konkretnyeh danych na ten temat nie mam. Wiadomo mi jest. Ze po wyzwoleniu 
Charkowa w tym samym miejseu chowano skazanych na kare smierci zdrajc6w ojczy
zny. czlonk6w oddzial6w karnyeh. poliejant6w i innych przest~pc6w. jednak bardziej 
szczeg6towo 0 tym nie jestem w stanie powiedziec. poniewaZ nie bytern swiadkiem tych 
akeji. Po zakonczeniu wojny dowiedzielismy sie. ze na wskazanym miejscu poch6wku w 
parku lesnym Niemcy ehowali swoich zmarlych na tyfus [zolnierzy], jednakZe 0 tym pami~
tam z opowiadan innyeh pracownik6w. W okresie powojennym to mieJsee poch6wku 
byto niedostepne i nie 0 nim wiecej powiedziec nie moge. 

Che~ dodac do swoich zeznan. ze ani ja, ani inni pracownicy komendantury nie 
wiedzielismy. kto i za co zostal aresztowany i przetrzymywany w wi~zieniu NKWD. po
wiedziano nam, ze wszysey aresztowani sq wrogami naszego spoteczenstwa, naszego 
narodu. Obecnie dowiedzialem si~ ze srodk6w masowej informaeji. ze w [naszymJ kraju 
mialy miejsce nieuzasadnione represje i cheialbym. zeby mOje zeznania pomogly uczynic 
zadosc sprawiedliwosei i upamietnic miejsca poehowania ofiar represji. 

W zwiqzku z tym. ze swiadekjest niewidomy i nie moze przeezytac i podpisac proto
kolu niniejszego przesluchania. zaproszona zostalajego malzonka Ryzkowa Natalia Spi
Iidonowna, w kt6rej obecnosci Syromiatnikowowi M.W. zostal odczytany protok61 niniej
szego przesluchania. Syromiatnikow M.W, oswiadczyl, ze protok61jego zeznan zapisany 
jest prawidlowo i ze uzupelnien. uwag i poprawek nie wnosi. 
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dW mojej obecnosci protok6t odczytano SyromiaLnikowowi M.W. i zapisano jego ze
znania prawidtowo. Uzupetnien i poprawek nie wnosi. Ry7Jmwad• 

Przesluchal: starszy oflcer sledczy Wydzialu Sledczego Z[arzqdu] KGB USRR obwodu 
charkowskiego major stuzby wymiaru sprawiedliwosci W. Jerszyk. 

Kserokopia, r~kopis. 


Ministerstwo Sprawiedliwosci - Kn\jowa Prokuratura. Materlaly sJedztwa w sprawie zbrodni katyri

skiej. 

Opublikowano: Zeznania Syromiatnikowa. do druku podala B. LoJek.•WoJskowy Przegll'ld History

czny", 1995. nr 1-2. s. 424--427. 


8 _ _ a 
Informacj~ pomini~to. 

b Rubryka nie wypelniona. 

C Pouczenie podpisane przez N. Ryzkowl'l. 
d__d 

Wpisane odr~cznie przez N. RyZkowl'l. 

1 TIumaczenle Fryderyka Zbiniewicza. 
2 Stanislaw Wikientijewicz Kosior (1889-1939). dzialacz partyjny i panstwowy. czlonek Biura 

Politycznego KC WKP(b) (od 1930), sekretarz generalny KC KP(b) Ukrainy (1928-1936), wicepremier 
ZSRR (1936). Stracony. 

3 Grigorlj Iwanowicz Piotrowski (1878-1958), dzialacz partyjny ! panstwowy. zast~pca czlonka 
Blura Politycznego KC WKP(b) (1921-1939), przewodnlczl'lCY Og61noukrainskiego Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego Rad, przewodniczacy Rady Najwyzszej ZSRR (1937-1938). 

Dokument na blanklecie protokolu przesluchari swiadka. U dolu ka7..dej karty podpis: .RyZkowa". 

1991 kwiecien 10. - Drugie przesJuchanie 

PROTOKOL 
przesiuchania swiadka 

Przesluchanie rozpoczeto 0 godz. 10 min 00 
Zakonczono 0 godz. 16 min 00 

Starszy sledczy Wydzialu Sledczego UKGB USRR obwodu charkowskiego major stuz
by wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja. 

w: w miejscu zanlieszkania swiadka 

na podstawie art. art.: 85, 1670raz 170 KPK USRR przesiuchat w charakter-ole swiadka: 

1. Nazwisko: t. 

Na pocz<1,tku przesluchania wyjasniono mi, ze jestem przesluchiwany w charakterze 
swiadka w sprawie kamej 0 rozstrzelanie pol skich wojskowych. w kt6rej dochodzenie 
prowadzi Naczelna Prokurat.ura Wojskowa. 

Na pytanie, co wiadomo jest [swiadkowi} 0 faktach. na okolicznose kt6rych jest prze
sluchiwany, swiadek zeznal: 

W sprawie masowych represji. ktore maly miejsce w latach 3(}-40-tych [I] na pocz<1,t
ku 50-tych, do wczesniej zlozonych zeznan chce dodae, ze w UNKWD obwodu charko
wskiego rozpoczq!em prace zim<1, 1936 r. Otrzymaiem skierowanie na funkcje wartow
nika w komendantUl'7.e UNKWD. lj. do siuzby dyiurnej przy komendanturze. a na- stepnie 
zostalem przeniesiony na funkcje straZnika w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu 
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charkowskiego. Jako straZnik, na polecenie oficer6w sledczych i komendanta Zielonego 
doprowadzalem aresztowanych na przesluchania. Jak juz poprzednio zeznalem, osoby, 
wobec kt6rych toczylo sie sledztwo byty przetrzymywane w wiezieniu wewnetrznym 
UNKWD i w wiezieniu przesylowym na Cholodnoj Gone. Ci, ktorych Lak zwane dW6jki, 
tr6jki i Koleglum Specjalne skazaly na najwyZszy wymlar kary - rozstrzelanie, byl! roz
strzeliwanl w piwnicach UNKWD. Wladomo ml 0 tym z rozm6w z pracownikaml, kon
kretnle z kim,jui: nie pamietam. Ponadto, latem-jesleni<1, 1937 r .. na rozkaz komendanta 
Zielonego, doprowadzalem aresztowanych na podstawie listy przekazanej przez nie
go, z cel wiezienia do piwnicy NKWD i przekazywalem ich Zielonemu. Kiedy wychodzHem 
po kolejn<1, partie aresztowanych, ci, kt6rych przekazalem Zieionemu byli rozstrzeliwani. 
W plwnlcy. razem z Zielonym znajdowali sie prokurator i kt6rys z pracownik6w komen
dantury. nazwisk i innych ich danych jUz nie pam1etam. W ten spos6b rozstr.leliwano 
aresztowanych, a kto Ich rozstrzelal nie jest mi wiadomym. Wyroki wykonywano tylko 
w nocy. Od razu po rozstrzelaniu. ja i inni pracownicy komendantury na polecenie Zle
lonego ladowalismy zwloki na cieZar6wke i wywozilismy je na stary cmentarz i:ydowski, 
kt6ry znajdowal sie na Saltowce prq ulicy Koniuszennej. Zwloki przekazywalismy na
czelnikowi cmenl:ar7~ Gorbaczowowi. Pr.led naszym pl'ZY.iazdem. na cmentarzu byly jui: 
wykopane daly. terytorium cmentarza bylo str.lei:one. Zwykle do jednego dolu skladall 
smy 5-6 zwtok i zasypywalismy je ziemi<1,. Na powierzchni grobu sypallsmy zwyczajne 
kopce grobowe i doly te nie odr6znialy sie niczym od pozostalych grob6w. Wydaje mi sie, 
ze bezposredni udzial w rozstrzelanlach brat osobiscie komendant Zielony, gdyi widzia
lem, ze do pomieszczenia. do kt6rego doprowadzalem aresztowanych wchodzH Zielony 
w rewolwerem w reku. Na He pamietam. to od pocz<1,tku mojej pracy w UNKWD ofiary 
represji byly chowane tylko na starym cmentarzu i:ydowsklm. W potowie marca 1938 r. 
przerwano poch6wki na starym cmentarzu i:ydowskim. Spowodowane to byto tym, iz do 
tego czasu zostalo zorganizowane nowe miejsce dla takich poch6wk6w. Znajdowato sie 
ono w strefie lesno-parkowej Charkowa, w klerunku na Bielgorod. na prawo od szosy 
blelgorodzkiej, mniej wiecej 1 lub 1.5 km od osiedla Piatichatki. Pamietam, ze gdy tylko 
zorganizowano to miejsce poch6wku, pewnego razu Zielony zlecU mi tam dyzur. Byto to 
w polowie marca 1938 r. Wtedy nie przeprowadzano tam jeszcze pochowk6w. Mniej 
wiecej 100 m od szosy bielgorodzkiej, czese masywu lesnego byta ogrodzona drewnianym 
ptotem. pomalowanym na zielony kolor. Dziatka ta miata ksztatt kwadratu 0 bokach 
dtugosci okolo 150 m. Od szosy bielgorodzkiej nie bylo do tej dzialki specjalnej drogi 
samochody zjezdi:aly prosto z nasypu i jechaly przez las, w kt6rym byta przesieka. Prze
sieka konczyla sie przed bram<1, ogrodzenia. Obok bramy byl niedui:y barak dla dyzur
nego. Na ile pamietam. ogrodzenie miato tylko jedn<1, brame. W 1938 roo mniej wiecej 2 razy. 
w nocy, na rozkaz Zielonego wywozHem zwloki rozstrzelanych na tq dzlatke. JednakZe 
nie moge sobie przypomniee szczeg6t6w, gdyz mineto wiele czasu. Chce oswiadczye, ze 
do tych czynnosci komendant Zielony kierowal mnie od czasu do czasu. najwidocznlej 
w tych przypadkach. gdy niezbedne bylo zastepstwo za kt6regos z pracownik6w ko
mendantury. Innych miejsc pogrzebania ofiar represji w tym czasie nie byto. Nie mogly 
to bye ani Diergacze, ani Biezludowka lub okolice lotniska charkowskiego, gdyz wiq±e 
sie to z zabezpieczeniem tajnego przewozu rozstrzelanych do mlejsca poch6wku, zabez
pieczeniem zaszyfrowania prawdzlwego przeznaczenia takiego miejsca przed otoczeniem. 
jego ochrony, a w tym sensie rejony te nie S<1, sprzyj aj <1,ce. Ponadto, w tym czasie nie 
slyszatem od pracownik6w 0 jakichkolwiek innych miejscach poch6wku. 
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W odniesieniu do represji wobec pol skich wojskowych wiadomo mi nastepujqce: mniej 
wiecej w maju 1940 r. na Dworzec Poludniowy. stacje rozrzqdowq. zaczely przybywae 
wagony z polskimi wojskowymi. kt6rzy zostali wzieci do niewoli przez Armie Czerwonq 
podczas wyzwalania zachodnich obwod6w Ukrainy i Bialorusi. Byli to oficerowie polskiej 
armii i zandarmi. Skqd przybywali do Charkowa. nie wiadomo mi. W tym czasie m6wio
no. ze Polacy byli dostarczani z jakiegos obozu jenc6w wojennych. w kt6rym wzniecili 
bunt. Jednakze nie wiem. na ile odpowiadalo to prawdzie. Ze stacji rozrzqdowej. samo
chodami. tak zwanymi wronami ["woron"] dostarczano Polak6w do wiezienia wewnetrz
nego UNKWD. kt6re znajdowalo sie wewnqtrz budynku UNKWD. W tym czasie bylem 
starszym bloku wiezienia wewnetrznego. Do moich obowiqzk6w nalezal odbi6r Polak6w 
i rozmieszczenie ich w celach. Najczesciej Polacy przybywali dui:ymi grupami. W wiezie
niu przebywali dzien lub dwa. a nastepnie byli doprowadzani do piwnicy UNKWD i rozstrze
liwani. Zadnego z Polak6w na przesluchania do oficer6w sledczych nie doprowadzalem. 
Na podstawie jakich decyzji. zarzqdzen lub wyrok6w byli rozstrzelani nie jest mi wiado
mym. Kilka razy odprowadzalem Polak6w do piwnicy. Odprowadzano ich do piwnicy 
grupami. W piwnicy znajdowali sie prokurator i komendant UNKWD Kuprij. kt6ry do 
tego czasu objql funkcje Zielonego. Ich nazwisk. imion i patronimik6wjuz nie pamietam. 
Opr6cz nich. w piwnicy znajdowali sie takZe pracownicy komendantury. Egzekucje na 
Polakach wykonywano w oddzielnym. odizolowanym pomieszczeniu. w kt6rym nie bylo 
okien. Kto rozstrzeliwal Polak6w nie wiem. Rozstrzeliwano z broni radzieckiej - z rewol
wer6w marki nagan. Podczas doprowadzania Polak6w do piwnicy widzialem. ze jeden 
z pracownik6w komendantury przeladowywal te bron - obok niego na stole lezalo okolo 
pieciu rewolwer6w tej marki. z kt6rych wyjmowal wystrzelane luski i ladowal ostrymi 
nabojami. Nalei;y miee na uwadze. ze w tym czasie pracownicy UNKWD uzbrojeni byli 
w rewolwery marki nagan. pistolet6w w tym czasie nie bylo. Nie pamietam. aby ktos 
mial bron obcej produkcji. Zwloki rozstrzelanych Polak6w ladowano na ciezar6wki i nOCq 
wywozono do miejsca poch6wku - do strety lesno-parkowej Charkowa. miejsca. 0 kt6rym 
zeznalem wyzej. Kilka razy ja takZe ladowalem i odwozHem zwloki Polak6w do wymie
nionego miejsca. Dla Polak6w byly wykopane duze doly. 0 ich wymiarach trudno mi 
teraz cokolwiek powiedziee. Zwloki skladano w tych dolach. przesypywano ich proszkiem 
bialego koloru. Wsr6d pracownik6w m6wiono wtedy. ze proszek ten powoduje szybki 
rozklad zwlok. W miare zapelniania. doly zasypywano ziemiq. POwierzchnie dol6w wy_ 
r6wnywano do poziomu gruntu. Ilu rozstrzelano Polak6w. jak dlugo trwaly egzekucje nie 
jest mi wiadomym. gdyz w tym czasie chorowalem na z6ltaczke i przebywalem na lecze
niu w szpitalu. w kt6rym spedzHem ponad 2 miesiqce. W tym [samym] miejscu. po 
Polakach dalej chowano zwloki rozstrze1anych obywateli radzieckich. Chce uzupelnie 
swoje zeznania - wszystkie dzialania zwiqzane z rozstrzelaniem Polak6w i ich poch6w
kiem byly kontrolowane przez przedstawicieli NKWD z Moskwy. Na poczqtku wojny. 
w miejscu pochowania w strefie lesno-parkowej ogrodzenie zostalo spalone. a gdy wojska 
radzieckie wycotywaly sie z Charkowa. komendant Kuprij osobiscie wysadzH pomiesz
czenie piwniczne. w kt6rym odbywaly sie egzekucje. 

W czasie. gdy przeprowadzano masowe represje. ja. kt6ry na rozkaz komendanta 
Zielonego wozHem zwloki do miejsca poch6wku. zloi;ylem raport 0 zwolnienie z organ6w 
NKWD. jednakZe Zie10ny nie przyjql mojego raportu i oswiadczyl. ze moge bye pociqg
niety do odpowiedzialnosci jako dezerter. Na poczqtku wojny. jeden z pracownik6w. 

kt6rego juz nie pamietam. oswiadczyl mi. ze gdyby nie wojna. to my bylibysmy naste
pnymi w kolejce. i ze jakoby bylismy juz na listach. Pamietam. ze w tym czasie represje 
objely takZe wielu pracownik6w organ6w. To wszystko. co moge zeznae w sprawie re
presji wobec radzieckich i polskich obywateJi w latach 1936--1940. Dzisiaj jestem czlo
wiekiem chorym. mam 100% utraty wzroku i nie jestem w stanie osobiscie pokazae 
miejsc. w kt6rych chowano rozstrze1anych obywateli. JednakZe te informacje. kt6re za
warlem w swoich zeznaniach odpowiadajq prawdzie. 

Pytanie: Prosze powiedziee. kto w 1940 r. byl szefem UNKWD obwodu charkowskiego. 
kto byl jego zastepcq. naczelnikiem Wydzialu Kadr. komendantem. pracownikami ko
mendantury. a takZe [wymieniC] inne osoby. kt6rym mogq bye wiadome okolicznosci 
rozstrzelania polskich wojskowych? 

Odpowiedz: W 1940 roku szefem UNKWD obwodu charkowskiego byl Safonow. jego 
zastepCq byl Tichonow. naczelnikiem Wydzialu Kadr byl Pokugow. komendantem Kuprij. 
imion i patronimik6w wymienionych os6b nie pamietam. Z pracownik6w komendantury 
pamietam Skakuna. Karmanowa. Rudienke. Mykowa. ich imion juz nie pamietam. Nie 
jest mi wiadomym. kto moze zeznae 0 okolicznosciach rozstrzelania Polak6w. gdyz akcja 
rozstrzelania i pochowania byla tajna i wiedziala 0 niej tylko ograniczona liczba pracow
nik6w NKWD i nie wiadomo mi. kto dokladnie byl w to wlqczony. 

W zwiqzku z tym. ze swiadek jest niewidomy i nie moze przeczytae i podpisae proto
kolu niniejszego przesluchania. zostala wezwanajego zona Ryzkowa Natalia Spiridonow
na. w kt6rej obecnosci Syromiatnikowowi M.W. odczytano protok6l niniejszego przeslu
chania. Syromiatnikow M.W. oswiadczyl. ze protok6l sporzqdzono zgodnie zjego zeznaniami. 
prawidlowo. uzupelnien. uwag i poprawek nie wnosi. co potwierdzHa podpisem na pro
tokole Ryzkowa N.S. 

Przesluchiwal: 

St[arszy] sledczy Wydzialu Sledczego UKGB USRR obwodu charkowskiego 
major sluzby wymiaru sprawiedliwosci 

W. Jerszyk 

Kserokopia. rekopis. 


Ministerstwo SprawiedliwoSci - Krajowa Prokuratura. Materialy sleclztwa w sprawie zbrodni katyftskiej. 


1 Pominieto dane personalne. Zob. Pierwsze przesluchanie. 

Dokument na blankiecie protokolu przesluchania swiadka. U dolu kaidej karty podpis: "Ry:i:

kowa". 

1991 maj 15. - Trzecie przesluchanie 

PROTOKOL 
przesluchania swiadka 

Przesluchanie rozpoczeto 0 godz. 10 min 00 

Zakonczono 0 godz. 14 min 00 

Starszy sledczy Wydzialu Sledczego Z[arzqdu) B[ezpieczenstwa) P[ari.stwowego) USRR 
obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja. 
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w: w miejscu zamieszkania swiadka 


na poostawie art. art.: 85, 167 oraz 170 KPK USRR przestuchal w charakterze swiadka: 

1. Nazwisko: I. 

Na poczqtku przestuchania wyjasniono ml, ze przestuchiwany jestem w charakterze 
swiadka w sprawie karnej 0 rozstrzelanie polsklCh wojskowych, w kt6rej dochodzenie 
prowadzi Naczelna Prokuratura Wojskowa. 

Na pytanie, CO wiadomo Syromiatnikowowi 0 wydarzeniach, w zwiqzku z ktorymijest 
przesluchiwany, swiadek zeznal: 

W uzupetnieniu do swoich zeznaii, ktore ztoZytem poprzednio chce wyjasnie. ze pra
cujqC w 1940 roku wUNKWD obwodu charkowskiego. bylem swiadkiem rozstrzelania 
i pochowania polskich wojskowych. Kilka razy. na rozkaz komendanta Kuprija. z bu
dynku UNKWD. w ktorym wykonywano egzekucje polskich wojskowych wywozilem ich 
zwloki do 6 sektoru strety lesno-parkowej Charkowa. gdzle lch chowano. W sprawie 
okolicznosci rozstrzelania Polak6w i miejsca ich poch6wku obszemle zeznalem podczas 
poprzednich przestuchaii. JednakZe uWaZam za konleczne wyjasnie szczeg610wo niekt6
re sprawy. Z zasady rozstrzeliwano Polak6w w godzinach wieczomych. rch zwloki lado
wane na ciezarowke. tak zwanq p6ltorke. kt6rej skrzynia byla obita metalowq blachq . 
Zwloki ladowali pracownicy komendantury. W ciezar6wce mlescito sie okoto 25 zwtok. 
Przez okres [wykonywania) egzekucji na polskich wojskowych. ui:ywano w celu dostar
czenia zwlok do miejsca poch6wku dw6ch takich samochod6w. Z UNKWD zwIoki wywo
zono przewaZnie w poznych godzinach. mniej wiecej po p6tnocy. Od strony szosy biel
gorodzkiej nie bylo specjalnych podjazd6w do miejsca pochowku. Samochody zjezdzaly 
z szosy do strety lesno-parkowej. zagtebiajqc sle w niq na okoto 70-100 m. gdzie wlasnie 
znajdowalo sie miejsce poch6wku. Terytorium. na ktorym grzebano [zwlokiJ byto ogro
dzone drewnianym ptotem. w kt6rym byla brama. Miejsce to byto strzewne przez ko
mendanture UNKWD. Do czasu przybycia samochodow ze zwlokami. w miejscu tym byly 
juz wykopane doly. Doly kopano recznie. topatami. [praceJ te wykonywalo 6-7 pracow
nik6w komendantury. oni tak:Ze grzebali zwloki. Kto to byl konkretnie. nie potrafie wska
zae z powodu uplywu czasu. Na He pamietam, Polak6w chowano w dotach. kt6re byly 
wykopane na obwodzie ogrodzonego terytorium. od strony szosy blelgorodzkiej. Wymiary 
dol6w nie byly jednakowe. lecz w zasadzie wynoslly okoio 2 x 4 m. JednakZe w chwili 
obecnej moge nie pamietae r6znych spraw z oplsywanych wydarzen. dlatego zeznaje to. 
co soble przypominam. He bylo dol6w nle pamletam juz teraz, lecz bylo ich wiele. Trzeba 
miee na uwadze, ze w tym miejscu od 1938 r. grzebano wszystkie ofiary represjl. dlatego 
czasami doly. w kt6rych byli pochowani Polacy znajdujq sie obok pochowanych obywa
teli radzieckich. Zwioki do dol6w zrzucano byle jak, nikt Ich nle ukladal w okreslonym 
porzqdku. [a nastepnie] byly posypywane bialym proszklem I zakopywane. Glebokose 
dol6w takZe byla r6zna. w zasadzie nie wiecej niz 2 m. Przed egzekucjq niekt6rym Pola
kom zwiqzywano rece. dlatego oni w tym stanie byli pochowani. JednakZe nie wszystkim 
zwiqzywano rece. rIu Polakow rozstrzelano i pochowano nle jest ml wiadomym. JednakZe 
wydaje mi sie. ze wszystkich rozstrzelano w niewielkim odstepie czasu. w miare ich 
dostarczania do Charkowa. Pamietam. ze do budynku wiezienia wewnetrznego UNKWD 
wsr6d polskich wojskowych byta dostarczona jedna kobieta2

• Teraz nle przypominam 
sobie dokladnie. kto to byl. czy byla wojskowym. jednakZe dobrze pamietam. ze wsr6d 
dostarczonych Polak6w byla kobieta. Jej dalsze losy nie Sq ml wiadome. najwidoczniej 

takZe 7"ostaia rozstrzelana. Zasadniczo Polak6w rozstrzellwano i grzebano w mundurach 
wojskowych. Nie mleli zadnych r.leczy. a czy posiadali dokumenty, pieniqdze. bron nie 
jest mi wiadomym. Egzekucje Polak6w wykonywano wyiqcznie w budynku UNKWD, na 
miejscu pochowania ich nle rozstrzeliwano. Pochowk6w nie fotografowano i nle fllmo
wano. nie sporzqdzano plan6w ani schemat6w. mnie przynajmniej 0 tym nle wiadomo. 
Jak jUz zeznalem, egzekucjaml Polak6w I ich pochowaniem kierowali przedstawiciele 
NKWD z Moskwy. kt6rzy w tym czasie przebywali w tym celu w Charkowie, Nie mam 
wiecej nic do wyjaSnienia na zadane mi pytania, 

W zwiqzku z tym. Ii; swiadek jest nlewidomy i nie moze przeczytae i podpisae proto
kolu niniejszego przesluchania. protokol przesluchanla zostal odczytany Syromiatniko
wowi M.W. w obecnosci jego zony, Syromiatnikow M.W. oswiadczyl. ze protok61 zostal 
sporzqdzony prawidlowo zgodnie z jego zeznaniem. jego trese odpowiada prawdzie. jego 
wypowiedzi spisano prawidlowo. uzupetnien i poprawek nle wnosi. co potwierdzila pod
pisem jego zona Ryzkowa N .s. 

Przestuchanie prowadzH i protok61 sporzqdzH: 

St[arszyJ sledczy Wlydzialu] S[ledczego) UKGB USRR obwodu charkowskiego 


major sluzby wymiaru sprawiedliwosci 

W. Jerszyk 

Kserokopla. r~kopis. 


Minisierstwo SprawiedliwoSci KraJowa Prokuratura. Maierlaly sledztwa w sprawie zbrodni katydski~. 


1 Pominieto dane personalne. Zob. Pierwsze przes!uchanie. 
2 Jedyna znana kobietajeniec wojenny. zamordowana na podstawie decyzji z 5 marca 1940 r .. 

to ppor. Janina Lewandowska z obozu kozlelskiego, nr 53 na Iiscie smierci 040/1 z [201 kwietnla 
1940 r. 

Dokument na b1anklecie protoko!u przes!uchania swiadka. U dotu kazdeJ karty podpls: ~Ryz
kowa". 

199111piec 30. - Czwarte przesluchanie l 

PROTOKOL 
przesluchania swiadka 

Przesluchanie rozpoczeto 0 godz. 11 min 55 

Zakonczono 0 godz. 15 min 40 

Starszy prokurator wojskowy Wydzlalu Zarzqdu NPW pulkownik sluzby wymiaru 
sprawiedIiwoSci A.W. Trietiecki, przy udziale starszego sledczego UKGB USSR obwodu 
charkowskiego majora sluzby wymlaru sprawiedliwosci W. Ja. Jerszyka i zastepcy pro
kuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Sniezki, w miejscu zamieszkania 
ob. Mitrofana Wasiljewicza Syromiatnikowa na podstawie art. art. 85, 1670raz 170 KPK 
USRR przesluchal w charakterze swiadka: 

1. Nazwisko: 2
• 

Na pytanie, czy potwierdza swoje wczesniejsze zeznania, Syromiatnikow M.W. oswiad
czyt, ze ztozone wczesniej zeznania w pelni potwierdza i chclalby je uscislie i uzupelnle. 
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TrieUeeki: Chcielibysmy. Zeby Pan bardziej szezeg610wo przedstawil okolicznosci za
glady polskich ofieer6w. 

Jerszyk: Przeprowadzillsmy ekshumaeje polskich ofieer6w. 
Sniezko: To potwierdzHo. ze rozstrzeliwano takZe obywateli radzleekieh. znajduJq sie 

tam niewielkie groby. He osob kopa!:o [doly)? 
Syromiatnlkow: Okoto 5-6 os6b. Samoeh6d zajeZdZa!: i przywozH zwloki z Zarzqdu. 

061 byl tak duZy. ze samoehod m6g1 tam \\jeehac. 
Snie:i:ko: Kto kopa!: ten dol? 
Syromiatnikow: Ja kopalem ten duZy d61. 
Sniezko: A Jakie mia!: wymiary? !Ie metrow na He? 
Syromlatnikow: Mysle. ze dol byl mnlej wiecej [taklJ jak samochod. M6g1 on tam 

\\jechac ca!:y. wlqeznie z przodem. Tak wiec dol mia!: wymiary samochodu. Nle mogl on 
zawrocic. tylko \\jeehac tylem. 

Trietiecki: Jak dlugo kopailScie ten dol? 
Syromiatnikow: DuZy byl d6t, duZy. Kopalismy go w szesciu przez 10 dnL Ziemie 

wywozilismy taezkq. Nie wiedzia!:em nawet po co takie duZe daly. I mnie przypadlo ode
brae pierwszq partie - Polak6w. 

Sniezko: Jakq dlugosc mia!: ten dol? 
Syromiatnikow: [061) mia!: dlugosc p6ltora samoehodu i mozna bylo zjechac tylem na 

dot. a potem rozladowac. 
Sniezko: Mowi Pan. ze kopaHScie 10 dnl? 
Syromiatnikow: Tak. tak. tak. 
Sniezko: Gdy zaczeliscie kopac. to Polacy jUz byli. czy jeszeze leh nie byto? 
Syromlatnikow: Jeszcze ich nle bylo. 
TrieUeeki: A skqd przyszedl taki rozkaz? Kto wam da!: taki rozkaz? 
Syromiatnlkow: Taki rozkaz wydal nam komendant Kuprij. 
Trietieeki: A skqd on otrzyma!: taki rozkaz. ezy Pan to wiedzla!:? 
Syromiatnikow: Na pewno stamtqd. skqd poehodzi takl rozkaz. zgodnle z hierarchiq. 

A moze od zastepcy (zastepcy szefa charkowskiego UNKWD). Tlchonow wtedy byl 
zastepcq. 

TrieUeekl: A ezy ktokolwiek przyje:i:dza!: z aparatu eentralnego lub skqdkolwiek? 
Syromlatnlkow; To jest. Zeby wszystko byto doktadnlejsze. Riedy kopalismy i kiedy 

dol byt jUz gotowy. nle jeszcze nle wiedzielismy. kto [to) bedzie. A potem. gdy przywie
zlono Polakow. to wydano rozkaz. aby przywozie ieh z dworea. 

Sniezko: Jesli mozna w tym miejseu zapytac. KopaiiScie dol mniej wiecej przez 10 
dnL Ilu was kopalo? 

Syromlatnikow: 6 os6b. 
Snlezko: Skonezyliscle i od razu przywiezlono Polakow. czy moze uplynql jakis czas? 
Syromlatnikow; Nie. przezjakis czas nikogo z nich nie przywozono. A dol byl gotowy. 

Mnlej wiecej od tygodnia. 
Sniezko: Tylko jeden dol byl przygotowany. czy moze wiecej? 
Syromlatnikow: Nle nie. ledwie sie z tym [dolem) uporalismy. a potem juz nie wiem. 

potem zachorowa!:em I przez trzy miesiqce lezalem w szpitalu. bylem chory na zoltaezke 
Botkina3. 

Jerszyk: Mitrofanie Waslijewiezu. Prosze 0 useislenie zeznaIi.. Podczas poprzedniego 
przesluehania zeznawa!: Pan. ze w pobliZu ogrodzenia kopano 2 x 5. takie nieduze doly. 
scislej 2 x 4 m. 

Syromiatnikow: Tak. tak I tam byty doty. 
Sniezko; A te mniejsze doty. kledy byty kopane. Kto Je kopa!: I kiedy? 
Syromiatnikow: Tak. my tez kopalismy wezesniej mniejsze [doly). A potem juz [kopa

lismy) duZy d61. 
Snlezko: ) one byty tez gotowe? 
Syromiatnlkow: Trzy lub cztery lone byly juz gotowe. Ja bylem przede wszystkim 

konwojentem. Wozilem ludzl na sledztwo. 
Snlezko; Wr6emy jednak do najwaZnlejszego. do tego. co nas interesuje. 
Syromlatnikow: Komendant wezwal [mnle] i powiedzlal: ..Od jutra zaczynamy prace. 

Juz dzlsiaj przywieziemy ludzi. Lrzeba pomyslec. jak mamy praeowac". Aja mysle: jakich 
ludzi przywiOZq. 

Trietieeki: Dotychczas nle wiedzieliseie? 
Syromiatnikow: Nie wiedzielismy. Zalatwiano samoehody. Nie wiem. jak byly zal:a

twione. Mlelismy wlasnq ..wiezniarke" lub na pewno milicja mia!:a ..wiezniarke" do kon
wojowania. Dwie [byty) na pewno. 

TrieUeeki: Mieliseie tam na dziedzincu ..wie2;niarke"? 
Syromiatnlkow: Ona nle znaJdowala sie na dziedzlncu. lecz w garaZu. A kiedy trzeba 

byto - przyjezdza!:a. 
Sniezko: Chwileczke. Wtedy juz Pan praeowa!: w'wiezienlu wewnetrznym? 
Syromiatnikow: Tak. tak. 
TrieUecki: To znaczy przy fuLl Czemyszewskiego ezy przy DzierZyIi.skiego? 
Syromlatnikow: Przy [ul.] Czemyszewskiego. 
Sniezko: Byt Pan tam kim. starszym ... 
Syromiatnikow: Starszym bloku. 
Sniezko: Co to znaczy. Jakie [mlat Pan] obowiqzki? 
Syromiatnikow: Podlega!: ml cal:y nadz6r. kory znajdowat sie na korytarzu. Pilnujemy 

tych ludzi. kt6rzy Sq pod straZq. 
Trietleekl: W celaeh? 
Syromiatnlkow: W celach. 
Snlezko: W catym wiezlenlu? 
Syromlatnlkow: W catym wiezieniu. A wiee ktos zastuka!: w ..koryto". On [straZnikl 

powinien otworzyc [celel. ale nie podchodzlc zbyt blisko. dlatego ze ludzle bywajq roznL 
Zapytae. czego potrzebuje ... 

Sniezko: Riedy zaezeto przywozlc Polak6w. wiezienle bylo puste? 
Syromiatnlkow: Nle. nle bylo [puste), czesciowo byli ludzie. 
Trietieekl: A na ile os6b to wiezienie byto przewidzlane? 
Syromiatnlkow: Wiezienie mla!:o dwa pietra. Cele wszedzie byty r6zne. Byty 15-oso

bowe i lnne tylko 4-osobowe. Staty 4 prycze. Razem na 250 os6b. Mielismy tez wydzie
lone bioki w [wiezlenlu) przesylowym. Na Cholodnoj Gorie tez mielismy nasz blok. 

Sniezko: Polak6w nie woZono na Cholodnq Gore? 
Syromiatnlkow; Nie wozono. 
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Trietiecki: Zatrzymalismy si~ na tym, ze oto "b~dziemy pracowac", prosz~ dalej opo
wiadac. 

Syromiatnikow: Tak. Komendant m6wi: "b~dziemy pracowac, towarzysze". Przybyl! 
Polacy. Ja m6wi(' "skqd". On powiedzial, ze Polacy przybyU do nas z oboz6w. Nle powie
dziat w jakiej liczbie, tylko ze b~dziemy woziC. Juz nie wiem, jaka to byta IIczba. I to 
wszystko. 

TrieUecki: Nie powiedziat jacy to Polacy: wojskowi, cywile? 

Syromiatnikow: Powiedziat, ze wojskowi. ByJi generalowie, kapitanowie byl!. No, ofi
cerowie. Skqd si~ oni wzi~li. M6wili, ze bodajze [wtedy), gdy w (19)39 r. byto to w Za
chodniej Ukrainie. Tak nam wyjaSniali. [Ci, co) teraz przyjechali z Moskwy. Dwie lub 
trzy osoby. 

SnieZko: Jeszcze przed przybyciem Polak6w, czy ... 
Syromiatnikow: W przeddzieiJ. przybycia Polak6w. 
Sniezko: Pan cokolwiek wie, nazwiska ... 
Syromiatnikow: Nie. nie. 
Trietiecki: Jakie rangi, stopnie? 
Syromiatnikow: Przyjechali po cywilnemu. Do nas prqjezdzaty z Moskwy ..dw6jki", 

"tr6jki". Zawsze byJi po cywilnemu, nawet prokurator z Moskwy przyjezdzal- Rudenk04, 
wydawal wyroki. 

SnieZko: W6wczas, gdy byJi Polacy? 
Syromiatnlkow: Nle, nle, to byto kledy Indziej. 

TrieUecki: [Prosz~ wyjasnic co znaczy,) Ze jak Pan powiedzial, przyjeZdzaty "dw6jki" 
"tr6jki" . 

Syromiatnikow: To "dw6jki", ..tr6jki", kt6re miaty rozpabywac Isprawy). ale nle Pola
k6w. 

Jerszyk: CzyJi ze z Moskwy przyjeZdzali w cywilnym ubraniu. Moze Pan to wyjasnic 
w zwiqzku ze sprawq Polak6w, moze Pan wiedzial. pami~ta Pan? 

Syromiatnlkow: Kt6regos razu powiedzlal nam Kuprij: "Przyjechall z Moskwy. zeby 
nas kontrolowac. jak b~dzlemy pracowac. Miec si~ na bacznoscl". 

Sniezko: On nle wyjasnit. jaka to b~dzle praca? 

Syromlatnlkow: Praca b~dzle taka. Oni. m6wi. podlegajq rozstrzelaniu. Zrozumiano. 
Trietieckl: A czemuz to wojskowi i na rozstrzelanie? 

Syromiatnikow: Nie b~dziemy przeclez pytae. dlaczego. 
Trietiecki: A jak Pan to odebral, domyslal si~, lub jak Pan to rozumial? 
Syromiatnikow: Te spraw~ rozumielismy tak. Zmuszono nas, idzcie pracujcie. 

Przyprowadzcie go tutaj. Wi~c prqprowadzamy. jemu od razu wiqZq r~ce i poszedt tam 
do piwnicy. A w piwnicy si~ odbywa. [skazujql na najwyzszy wymiar [kary]. Sledzi pro
kurator I komendant. 

Sniezko: Cofnijmy sl~ jeszcze. [Polak6wl przyworono na Dworzec Potudniowy? 

Syromlatnlkow: Przywozono [I] z Dworca Potudnlowego od razu do wi~zienia. 
Snlezko: Zawsze przywozono [Polak6w) na Dworzec Potudniowy. czy tez moZe na inny 

dworzec? He dnl Pan pracowal. gdy przywozono Polak6w? 

Syromiatnlkow: POinlej nle wiem. a co do tych. Pracowalem wszystkiego 10 dni5. 
odkqd zacz~to przywozic Polak6w. 

Sniezko: Czy codziennie ich przywozono? 
Syromiatnlkow: Wtedy. gdy prqjezdZal eszelon. Przywiezlono 200 os6b. 
Trietlecki: Za jednym razem? 
Syromiatnlkow: Nie. przez 2 dnl. Umieszczali ich w piwnicy. tam tez mielismy cele. 
Trietlecki: W piwnicy czego? 
Syromiatnikow: Naszego wi~ienia. 
Snlezko: Chcialbym jeszcze powr6clc do tego. Przyszedt plerwszy eszelon. He wago

n6w. lie os6b? 
Syromiatnlkow: Tego nle widzlalem. Do nas Ich przywiezlono. a jeZdzili po nlch inni, 

wiem ktorzy. Onl jUz nle Zyjq. Najwi~cej jeZdzit Smykalow.Wadim Jakowlewicz. Nie 
wiem. jak [ichl tam wytadowywano. A kiedy przywiezlono leh do piwnlcy. to oni przeby
wall u nas I dzleiJ. I dwa. Za dwoma razami przywieziono 200 os6b, nie wiem doktadnie. 

Trietiecki: A He samochodow po nich pojechalo? 
Syromiatnikow: Dwa samoehody "wi~zniarki". w jednej "wi~zniarce" mleseHo sl~ 

150sob. 
Jerszyk: Mltrofanie Wasiljewiczu. wczesniej. podczas przestuchania zeznallscle. ze 

plerwsl Polacy byJi przetrzymywanl w wi~zienlu wewn~trznym przez dtuZsZY czas. a po
tern ieh rozstrzeliwano. a pOiniej po kilka godzin. tzn. wszystko zostalo przyspieszone. 

Syromlatnikow: Tak. zostalo przyspieszone. Kuprij umiescH w jednej celi strai:nlka 
DiewiatItowa. Dat mu Wali7.k~. Zeby gdy wyprowadzajq tych Polak6w. niech ich pyta. kto 
rna radzieekie pleniqdze, niech zdaje. a Ion) zaplsuje i mowi. ze wyplszq pokwitowanie. 
Ci, kt6rzy miell plenlqdze, saml je wyjmowall i oddawali. lone przedmloty mlaly bye 
odbierane. 

Trietieckl: Ajak byto z Polakami. co mogli zatrzymac przy soble? 

Syromlatnlkow: Mieli walizkl. Wallzki zostawiali, do cel nie mogl! Ich zabierae. Mieli 
w nich konserwy, stonin~ i metalowe przedmioty. Nie wolno byto ich mlec przy sobie. 
a jesli ktorys poprosH. to mu przynoszono z jego wallzki konserw~ alba stonln~. Wyjqt
kowo dobra byta polska stonina w puszkaeh. Przynoszono na prosb~. Rzeczy metalowych 
nie pozwalano [mlee przy soblel. 

Snlezko: A czy kai:dy byt rewidowany? 
Syromiatnikow: Tak kai:dy. rozbierano. sprawdzano. Sam bralem udzial w rewido

waniu. 
Jerszyk: A czy IPolacy) mieli odznakl wojskowe. naramienniki. ordery. medale? 

Syromlatnikow: Medali nle byto. naramiennlki byly. pasy odbierano. 
Trietiecki: No. a gdy wszystko zostalo przyspieszone? 
Syromiatnikow: Przyspieszone. wyglqdalo tak. Przeprowadzono rewizj~. czy on nieze

go nie rna. Umleszczono w cell, a pod wiecz6r jUz wzywano na rozstrzelanie. 
Jerszyk: A co z rzeczami I wallzkami. kt6re im odblerano. co z nimi robiono? 

Syromiatnikow: Te wszystkie rzeczy byly oddawane do magazynu. Oni mieli nawet 
poseiel. przescieradla. Nikt tych rzeczy nie magt tknqc oprocz magazyniera. kt6ry je 
odbleral. 

Trietlecki: A potem. gdy jUz ich rozstrzelali, co si~ dzialo z tymi rzeczami? 

Syromiatnikow: Ich miejsce nie jest mi znane. Wiedzialem. ze juz po wszystkim te 
rzeczy sortowal Smykalow. Agdzie te rzeczy si~ podziaty. nie wiem. Ja ich nie dotykalem. 
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Sniezko: Ale oni pozostawali w mundurach, w szynelach, czy w czym? 

Syromiatnikow: Rozbierali sie, gdy wprowadzano ich tam, do piwnicy, do prokurato
ra. Rozbierali sie. zdejmowali szynele, a takZe bluzy [wojskowe] lub koszule. Nakrycia 
gl:owy tez zabierano. Zrobiono tez takie zadaszenie. takie dorobione. gdzie wejscie do 
piwnicy i gdzie ich rozstrzeliwano. Od g6ry zrobiono takie zadaszenie, pod kt6re \\jezdzal 
samoch6d. Zeby podczas zaladunku nie bylo nic widac z okien na g6rze. Rozumiecie. 

Jerszyk: A gdy ich juz zaladowano, kiedy wywozono ich grzebac. A Lamte rzeczy: 
szynele. czapki. czy pr-Lykrywaliscie czyms samoch6d? 

Syromiatnikow: Tak, tak. Prawidlowo. Bralismy szynele. czapki. Trzeba bylo przeciez 
przykrywac leh, trzeba bylo im czyms owijac gl:owy. Rozumiecie. Zeby nie krwawita. 

Sniezko: A gdzie je owijaJiscie, juz na samochodzie, czy ... ? 

Syromiatnikow: AjakZe. OwijaJismy. od razu po rozstrzelaniu. Dw6ch bralo i [kladlo] 
na nosze, dw6ch stalo na samochodzie, a dw6ch wynosito nosze. Bralismy leh stamtqd 
i ukladaJismy na samochodzie, na przemian, jednego glow& w jedn& strone, a drugiego 
w przeciwn&. I tak'stopniowo do brzegu, ladowalismy okolo 25 do 30 os6b. 

Snlezko: Z owinietymi gl:owami? 

Syromiatnikow: Tak. Potem tymi szynelami, kt6re zostawaly, przykrywalismy z wie
rzchu. A potem wrzucaJismy ich do dotu. Pasy zostawaly w magazynie. 

Trietiecki: Czy wszystkich rozbieraliseie. czy zdarzato sie, ze wywozillseie ieh takze 
w ubraniach? 

Syromiatnikow: Jak mozna go byto wywoziC w ubraniu wier-Lchnim, przeeiez do pro
kuratora przychodzit jUz rozebrany. W bluzie, spodniach, butaeh, kamaszach. 

Trietiecki: Kto konkretnie wydawal wam rozkazy? 

Syromiatnikow: Rozkaz wydawal sam komendant Kuprij. My tadowalismy na samo
ch6d, sami wywozilismy, sami ukladalismy. 

Sniezko: Ukladaliseie ezy zr-LucaJiScie? 

Syromiatnikow: Nie, ukladalismy tak. jak naleZy, jak na sanlOchodzie. 
Jerszyk: A przeeiez podezas wczesniejszego przestuchania powiedzial Pan. ze zwloki 

wyladowywano do dol6w bez okreslonego porza,dku. 

Syromiatnikow: Do dot6w? Do dotow tak. jak popadlo. To na samochodzie ukladali
smy. Do dolu [zrzuca!ismy] noca,. w ciemnoSciach. po godzinie 24, bez oSwietienia. 

Trietiecki: Ale wczesniejszego przesluehania 10 kwietnia, m6wil Pan, ze dla 
Polakow wykopano duze doly i zwloki skladano do tych dotach. Jak to rozumiec. Teraz 
Pan m6wi, ze ich tam zrzucano. a wczesniej mowit Pan. ze ieh ukladano. Wh;:e jak? 

Syromiatnikow: No prosze zrozumiec. Samoch6d \\je:lA:'lZal do dotu. Dwoje ludzi [stol] 
na samochodzie, biOr& go. Przeciez nie bed& opuszczac go (do dotu]. jak sie ehowa na 
ementarzu. 

Trietieeki: To znaezy wrzucaj& go? 

Syromiatnikow: Tak. wrzueaja" a na dole byt (cztowiekJ, poprawial. 
Trietiecki: Powiedzial Pan ponadto "przesypywano ieh proszkiem w bialym kolorze". 

Kto to robil? 

Syromiatnikow: Tego nie wiem, co to by! za proszek. [Robill to ten eztowiek. kt6ry 
zostawal tam na dyZurze, on otrzymywal rozkazy. Dlatego ze dzisiaj przyjada, samocho
dy. jutro przyjedzie samoch6d. 

Sniezko: Wszystkich [wrzucano) do tego samego dotu? 
Syromiatnikow: Wszystkich do tego samego dolu. wszystkich do tego samego dotu. 

A trzeba byto go przysypac. Potem znowu na nieh, obok ukladac. I tyeh znowu przysy
pac. AZ do zapelnienia dolu. Zapelniaja, i przysypuja,. AZ do calkowitego zapelnienia dolu. 

Trietiecki: Prosze jeszeze raz 0 uscislenie. Niech Pan powie mnlej wiecej, ilu tych 
wojskowych w Pana obeenoScI zlozono lub wrzucono? 

Sniezko: I ile samoehodow przyje:lA:'lzalo? 
Syromiatnikow: Nie potrafie policzyc, aJe w przyblizeniu do dolu weszlo 300-350 

os6b. 1 wszystkich przesypywano. Proszkiem przysypano, zeby nie wda!a sie infekeja. 
dezynfekowali. 

Jerszyk: A przecieZ poprzednio zeznal Pan, ze po to, zeby sie rozkladalo? 
Syromiatnikow: Ja widzialem. jak posypywaJl proszklem. ot i wszystko. 
Sniezko: A kiedy Pan pierwszy raz pojeehal. pierwszym samochodem. widzial Pan, 

czyjuzjakieszwlokitamleZaly? 
Syromiatnikow: Kiedy zaladowaJismy samoch6d, to byt pierwszy kurs. 
Sniezko: He samoehod6w poJeehalo? 
Syromlatnlkow: Nie wiem He, czy z tylu jechal drug! [samoch6dJ, my swaim samo

chodem pojechaJismy pierwsi. Zrzucilismy i natyehmiast odjeehaJismy. A czy byl drugi 
samoch6d nie wiem. Mielismy dwoch kierowcow Nikotaja Galicyna i Iwana Michaj!owi
eza Tichonowa. 

Sniezko: Nie. ale gdy ladowaJlseie zwloki na samochod. Jeden samoehod zaladowa
liscle cialami i odjeehaJiseie. Czy cial juz wiecej nie byto, kiedy samoch6d odjeZdzal. czy 
tez zostaly tam jakies clala do zaladunku? 

Syromlatnikow: Nie byto, nie bylo. Ja tylko jeden raz w nocy jeidzilem, switalo, do
k&dze byto jechac? 

TrieUeeki: Ale tam bylo niedaJeko, zaJedwie 15 minut jazdy? 
Syromlatnlkow: Tak, 15 min. A rozladowanie, 7.aladowanie. lIe wysUku to kosztuje. 
Snlezko: Z tego, co Pan m6wi, wynika. ze jesli przyja,c po 20-30 osob, to aby zapelnic 

[dill] 300 zwlokami, potrzeba 10 dni. Kierowey [kursuja,cemul eodziennie trzeba bylo 10, 
a nawet 12 dni. zeby ten dill. Czy caly ezas byl on odkryty? 

Syromiatnikow: 0 tym przeeiei m6wie. 10 dni tam wozilem. Tylko do tego dotu. 
Sniezko: Tylko po jednym samoehodzie dzlennie? 
Syromiatnlkow: Po dwa. 
Jerszyk: WozH Pan przez 10 dni. czy kilka razy? 
Syromiatnikow: Pr-Lez 10 dni, tzn. jeden raz na noc. 

Trietiecki: Sclsle przez eale 10 nocy? 
Syromiatnikow: Tak, przez 10 nocy. 

Trietieeki: Ale podczas poprzednlego przesluchania 15 maja, pOwiedzlal Pan. ze "bylo 
tu jeszcze wiele dolow. Na !Ie pam!etam. Polak6w chowano w dolach. ktore byly wyko
pane na obwodzie ... Wymiary dol6w nle byly jednakowe, Iecz w zasadzie wynosily okolo 
2 x 4 m. lie bylo dol6w nie pamietam juz teraz, iecz bylo ich wieie"6. A dzisiaj pan 
powiedzial. ze byl duZy dol? 

Syromiatnikow: Prosze sluehac [tego co mowie] tutaj. Trzy doly byly puste, 0 ktorych 
nie wiedzielismy. dla kogo byly wykopane. Rozumieeie. 
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Sniezko: Jakie to byly doly, te mniejsze? 

Syromiatnikow: Mniejsze, takie jak na cmentarzach chowa sl~ zmadych, na wzrost 
czlowieka. Trzy pozostawaly puste. Te wi~ksze byly pod ogrodzeniem. Tam juz byli po
chowani [zmarli], byly 

Trietiecki: Prosz~ powiedziec, Mitrofanie Wasiljewiczu, czy wszystklch oficer6w cho
wali, a czy general6w takZe? M6wil pan, ze byli tam takze generalowie? 

Syromiatnlkow: Wszystkich razem. Mysmy nie wiedzieli czy to generalowie, czy nie. 

Trietlecki: Czy z polsklml wojskowymi nie mogli bye przemieszani obywatele radziec
cy? Czy nie mogli ich razem wywozie i chowac? 

Syromiatnlkow: Nie, nie. Tego nie robiono. Jednorazowo przychodzila grupa Polakow, 
a lych [obywateli radzieckich] mogli wywozie alba wczesnlej, alba poinieJ. 

Jerszyk: A czy polscy wojskowi mieli na sobie jakies przedmioty produkcji radzieckiej, 
na przyklad obuwie? 

Syromiatnikow: Niczego takiego sobie nie przypomlnam. Przypominam soble, ze mleJi 
oni duzo radziecklch pienl~dzy. A co kupowali, tego nie wiem. 

Trietiecki: A kto byl w wi~zieniu w zwyklych gumowych kaloszach? 
Syromiatnikow: Nie wiem, co odpowiedziee. 

Trietiecki: Podczas ekshumacji znaleilismy gumowe kalosze ze znakiem fabryki ~Kras
nY,j triechugolnikK, co Pan na to powie? 

Syromlatnikow: To znaczy, ze chowali naszych ludzi. Brali ich w czym popadlo, 
nego w trzewikach, innego w butach filcowych. A jesli w butach filcowych , to powinny 
bye kalosze. 

Sniezko: A czy Pan prqpomina sobie, czy ktorykolwiek z Polak6w byl w kaloszach? 
Syromiatnikow: Uchowaj Boze, zeby Polacy byli w kaloszach. Oni byli w butach. 

Wysoki obcas. Zresztq nle zwracalem na to uwagi. Nie bylem w stanie patrzee. Chcialo 
sl~ po prostu uCiekae. Nas samych chcleli powystrzelae. Przyprowadzajq Ich strainicy, 
r~e zwiqzane, zabrali. Prqprowadzajq na korytarz. Tamja, przypuscmy, stoj~ w drzwiach. 
Otwieram drzwi: ~moznaK. Stamtqd: "wejse". Prokurator sledzi za stolem, obok komen
dant. Pyta: "nazwisko, imi~. imi~ ojca, rok urodzenla I - powiedzial mozecie ise~. Tu 
ad razu .klac" i juz koniec, koniec. 

Sniezko: To znaczy, kiedy sl~ odwrocH od razu do niego strzelano? 
Syromiatnlkow: Pami~tam, ze strzelano, strzelano. 
onteZKO: Czy Pan widzlal, jak strzelano? 

Syromlatnlkow: Janie widzialem, jak strzelano, ale slyszalem, jak strzelano. On tylko 
krzyknql .alo·. /Wtedy] my we dw6ch powinnlsmy byU wskoczye I zabrae [clato) do od
dzielnej cell. 

Trietiecki: A kto byl prokuratorem? Co to za prokurator? 
Sniezko: Czy byl w mundurze wojskowym? 
Syromiatnikow: Skqdze. po cywilnemu. 

Jerszyk: Niech Pan uscisli. Pan przyprowadzal, czy tylko zabieral? 
Syromiatnikow: Mialem rozkaz doprowadzae wedlug listy. Przyprowadzam. byl tam 

duZy skrajny pok6j, slojq tam trzej ludzie, od razu zwiqzywall r~ce I wyprowadzali czlo
wieka. Ajajuz z powrotem. Tam przy wY,jsciu byl duZy pok6j, na parterze, pierwszy od 
drzwi. Tam wlasnie wiqzali im r~ce. 

Sniezko: Jak si~ zachowywali. kiedy wiqzano im r~ce? Nle stawiali oporu? 
Syromialnikow: Nic nie mowili. Po prostu: wiemy, co chcq z nami zroble. 

Trietiecki: Przyjmowali smlere z godnosciq? 
Syromiatnikow: Tak. Byla wsrod nich kobieta. Ubrana zwyczajnle, w plaszczyku. 

Przywieziono jq z Polakami. J q takZe rozstrzelan07 
. 

Sniezko: Wiqzali r~ce I wtedy we dwoch prowadzili dalej, do tej cell? Miescila sl~ ona 
w piwnlcy? 

Syromiatnikow: Nie. Osobno po drugiej stronie podw6rza. Cel~ t~ p6in1ej, kiedy za
cz~a si~ wojna. KupriJ wysadzil w pOwietrze. 

Trietiecki: Czy to byla szopa. czy cos innego? 
Syromiatnikow: Nie. to byl duZy budynek, czteropi~trowy z piwniCq. A dalej tzw. 

wiata. zeby samochod mogl podjechae. Takie zadaszenie. To wlasnie zostalo wysadzone 
w powietrze. (Od tej chwili z przyczyn technicznych nastqpila 13-minuwwa przerwa w 

zapisie na dyktajonie.) 

Syromiatnikow: Nikt zadnych rzeczy nie bral. Komendant powiedzial mt. Ty tam wi~
cej nie pojedziesz. Zostawiam ci~ tutaJ. powinienes wymye pomieszczenie. 

Trietiecki: Podczas przesluchania 10 kwietnia8 powiedzial Pan: pracownicy mowili. 
Iz proszek powoduje szybszy rozklad zwlok. Kto to mowil? 

Syromiatnikow: Mol koledzy. Ja tez tak sqdzilem. Innl mOwiJi, ze to wapno. 
Jerszyk: Czy wielu pracownikow Zarzqdu wiedzialo 0 akcji rozstrzeliwania Polak6w? 
Syromiatnlkow: Powiem tak. Kuprij powiedzial nam w sekrecie. Nie moglo 0 tym 

wiedziee wielu. tylko ta grupa. ktorej powierzono prac~. Pracownicy komendantury, kie
rowcy, niektorzy strainicy. 

Jerszyk: mogily mogly bye jeszcze gdzies indziej, w szczeg6lnosci w Diergaczach? 
Syromiatnikow: 0 innych mogHach nic nie wiedzialem i nic nie slyszalem. Nie dawa

lismy sobie rady z pracq. spalismy tylko po 3 gadziny [na dob~]. 
Trietiecki: Czy jest Pan pewien, ze kobieta r6wniez zostala rozstrzelana? 
Syromiatnikow: Mog~ z calq pewnosciq powiedziee. ze byla rozstrzelana. dlatego ze 

samjq prowadzHem. Rozumiecle. Uscislam swoje poprzednie zeznania. Wiem. zejej paJto 
zostalo rzucone pod wiatq. Padnioslem je, byl tam pierscionek miedziany lub zloty. Po
kazalem go komendantowi. on powiedzial, abym odniosl Karmanowowi magazynierowi. 

Trietiecki: Czy po wojnie pracowal Pan w tym Zarzqdzie NKWD? 
Syromiatnikow AjakZe, pracowalem do 1955 r. 
Trietiecki: W zwlqzku z tym takie pytanie. Czy zdarzylo si~ Panu jezdzi6 do miejsc. 

gdzie Sq pochowani Polacy. wykonywae jakies zadania zwiqzane z ekshumacjq. Czy moze 
pan 0 czyms takim slyszal? 

Syromiatnikow: Po wybuchu wojny ogrodzenie tego terenu rozebrano i spalono. bylo 
drewniane. Juz po wojnie wezwal mnie naczelnik Wydzialu .,A" (nazwiska nie pami~tam). 
Zabralem jeszcze Skakuna i poJechalismy do parku lesnego, tam wszystko pozarastalo. 
To byto w 1944 r. Wszystko zaroslo krzakami. A w ogole to tam wczesniej rosly d~by. 
ale podczas urzqdzania cmentarza wszystkie wyci~to. 

Trietiecki: Po co was tam wyslano. tak nl z tego. nl z owego? 
Syromiatnikow: On. jako naczelnik Wydzialu "A", otrzymal polecenie od szefa Zarzq

duo by pojecha6 i sprawdzie to miejsce. Ja tam pojechalem. nast~pnie zameldowalem. 
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ze wszystko w porzCl,dku. On wiedzial. ze bralem w tym udzial. dlatego mnie zabral. Nie 
kaZdego przeciez wezmCl,. 

Sniezko: Czy po wojnie ten teren byl ogrodzony? 

Syromiatnikow: Nie. po wojnie nie. Podczas wojny ogrodzenie zostalo spalone. Pra
cowalem tam do 1955 r. Czy postawiono tam pozniej ogrodzenie. nie wiem. BedCl,c juz 
na emeryturze. pracowalem w wielu roznych instytucjach. a potem w 1965 r. przenio
slem sie na state do Czugujewa. 

Trietiecki: Jaki mial Pan stopien wowczas. kiedy przywieziono Polakow? 

Syromiatnikow: Bylem starszym bloku wiezienia wewnetrznego. a moj stopien - star
szy sierzant. To nie stopien oficerski. lecz podoficerski. 

Trietiecki: Czy byl Pan przed wojnCl, odznaczany lub nagradzany. Jezeli tak. to w jaki 
sposob i kiedy? 

Syromiatnikow: Kiedy to z Polakami zakonczylo sie. Kuprij powiedzial. ze powinnismy 
bye nagrodzeni. Jakoby przedstawiono do awansu i do nagrody. Ktos powiedzial. zeby 
sie przygotowae. tzn. przekuj sobie dziurke. dostaniesz medal. Nie wiem. za co miano 
nagradzae. ale nikt nie nagradzal. 

Trietiecki: A w 1940 r. nagrodzono Pana w imieniu narkoma Berii? 

Syromiatnikow: Nie. mnie na nagrodzono. Kto by tam za czasow Berii nagradzal. 
Trietiecki: Ajednakjestesmy w posiadaniu dokumentu z paidziernika 1940 r .. pod

pisanego przez narkoma Berie 0 nagrodzeniu za wykonanie zadania spegalnego 143 osob 
ze wszystkich zarzqdow NKWD i aparatu centralnego miesiecznym up0saZeniem i 800 rub
lami. Wasze nazwisko figuruje jako nagrodzonego 800 rublami9 . 

Syromiatnikow: Rozumlem. rozumiem. Otrzymalem pieniCl,dze za nie wykorzystany 
urlop. A za to nie bylo. nie dostatem takich pieniedzy. Zdarzalo sie. ze dawano nam 
jakies pieniCl,dze. ale komendant wktadal je do swojej kieszeni. A przez narkoma nie 
bylem nagradzany. przed wojnCl, moja pensja wynosHa 1000 rubli. no i Idodatekl za 
tajemnice. za cos jeszcze. w sumie 1100-1200 rubli miesiecznie. 

Trietiecki: Mitrofanie Wasiljewiczu. Pytam Pana 0 to dlatego. ze narkom spraw we
wnetrznych ZSRR nagrodzH wlasnie te osoby. z UNKWD. do ktorych byli wysylani polscy 
wojskowi. StCl,d wlasnie pytanle. 

Syromiatnikow: Zrozumialem. dlatego odpowiadam. Ze takiej sumy nigdy w Zyciu nie 
otrzymalem. zeby mi dali 800 rubli. Jest to sprawa. 0 ktorej nie wiem. jak sie mogta zdarzye. 

Trietiecki: Czy osobiscie rozstrzeliwal Pan polskich wojskowych? Nie nakazywano 
Panu osobiscie rozstrzeliwae pol skich wojskowych? 

Syromiatnikow: Uchowaj Boze! Jest taki rozkaz - tylko komendant go wykonywal. 

Trietiecki: Ale przeciez komendant sam nie mogl rozstrzeliwae wszystkich. Czyzby 

nie mial pomocnikow? 


Syromiatnikow: Wyjasniam. ze czy mu sie reka meczyla. czy nie od strzelania. przez 
caty czas sam wszystko wykonywal. 

Sniezko: Sam tylko? 

Syromiatnikow: Tak. sam. Tylko sam. I nikt inny. 

Jerszyk: Ale Pan nie widzial osobiscie. Pan moze to stwierdzie tylko posrednio? 
Syromiatnikow: Tak. posrednio moge. Dlatego ze wiem. ze on znajdowal sie tam 

i wiem. gdzie byl prokurator. Jeszcze jeden straZnik siedzial w budce. gdzie ladowal. 
wowczas przeciez nie bylo pistoletow. lecz nagany. ladowal nagany. 

Trietiecki: Czy sam prokurator bral udzial w tej akcji? 
Syromiatnikow: W czym. w rozstrzeliwaniu? 

Trietiecki: Tak. 

Syromiatnikow: Prokurator tylko sprawdzal. PrzyprowadzajCl, kogos. on pyta: imie. 
nazwisko. imie ojca. rok urodzenia. Mowi: "prosze isC". 

Trietiecki: Czy w tym momencie. gdy pytano ich 0 nazwisko. imie. imie ojca. rok. 
urodzenia. mie1i juz zwiqzane rece? 

Syromiatnikow: Obowiqzkowo. Przyprowadzano ich do tej celi juz ze zwiqzanymi re
koma. 

Trietiecki: Jak nazywala sie ta cela. prosze jeszcze raz uscislie. 

Syromiatnikow: Ta cela nazywala sie po prostu - piwnicCl,. gdzie rozstrzeliwano. gdzie 
wykonywano wyroki smlerci. 

Sniezko: Czy ta cela byla duza. czy miala duze wymiary? 
Syromlatnlkow: Tam byla. ja Panu powiem tak: wchodzHo sie w korytarz. na prawo 

byla wneka. gdzie ich przyprowadzano. posadzono w kolo. zeby juz nie przyprowadzae. 
zeby w kolejnosci. no zeby ludzie byli gotowi juz tu. tutaj przyprowadzano. A potem na 
okrzyk "dawaj". od razu otwierano drzwi. Tu bylo juz drugie pomieszczenie. pokoj na 
prawo. I tam (brak zapisu) gdzie siedzial przetadowywal. Prokurator siedzial w kCl,cie za 
stotem. A potem korytarzem przechodzHo sie dalej takZe na prawo. tam byla wneka. 
takZe bez okna. To juz tu. gdzie sktadalismy ich gotowych. Rozumiecie. 

Trietleckl: Czy z miejsca. w ktorym on sledzial przygotowany. bylo stychae strzaly. 
czy moze tez byty tam jakies urzCl,dzenia izolujCl,ce? 

Syromiatnikow: Kto mlalby styszee. ja? 
Trietiecki: Pan tez? 
Syromiatnikow: Strzaiy? Bylo stychae. 

Sniezko: Bylo stychae. ze strzelano. wystrzal? 
Syromiatnikow: Bylo stychae. Raz byl pewien bandyta. zatrzymano bandyte i popa. 

Popa skazano za cos tam. 
Trietiecki: Ale to nie dotyczy polskich jencow wojennych. nie rna z tCl, sprawCl, nic 

wspolnego? 

Syromiatnikow: Nie. ja po prostu opowiadam. Popa takZe skazano za cos tam. Wiec 
on (bandyta) zmusH go (a stychae bylo rozstrzeliwanie). zeby przed smierciCl, zatailczyt. 
Ich obydwu przyprowadzili na rozstrzelanie. 

Sniezko: Ilu ich czekalo w tej kolejce? 

Syromiatnikow: Tylu. ilu przyprowadzono. Moze 5-6 osob. Dopoki tamtych nie za
biorCl,. 

Snlezko: Juz ze zwiqzanymi rekoma? 

Syromiatnikow: Tak. ze zwiqzanymi. 
Trietiecki: A skCl,d ich przyprowadzano ze zwiqzanymi rekoma? Z cel? 
Syromiatnikow: Tak. z cel. 

Trietiecki: A gdzie im zwiqzywano rece? 
Syromiatnikow: Przeciez mowie - na parterze. byl tam pokoj. Czekaty tam 30soby. 

Juz zaktadano sznurek. 
Trietiecki: To znaczy dzialali jak gdyby tasmowo? 
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Syromiatnikow: Tak. tak. tak. Jak tasmociqg. Pewnego razu. gdyby nie jeden z nich 
- dopiero bylby taSmociqg. Byl tam taki osilek z kombinatu mit;snego. Gdy zawiqzywano 
mu rt;ce. on jakos wyrwal Sit;. tak ze ten [konwojentj polecial na bok, a trzecl zdq;i:yl 
zdjqC gasnict; i uderzyl [wit;znia] w glowe. Inaczej on by ich tam pozabijal. 

Sniezko: Mowi Pan 0 Polakach? 

Syromiatnikow: Nie. 


Sniezko: Wtedy, kiedy juz padl strzal i trzeba usunqc cialo. Jak usuwano. dokqd 
niesiono. jak niesiono? 

Syromiatnikow: Riedy on wystr.lelit, tamten upadt. A komendant krzyczal HalO" - co 
znaczylo: zabierac. Wiec zabieralem. Mysmy ich od razu (brak zapisu). 

Sniezko: Dokqd ich i jak niesieeie? 


Syromiatnikow: My ich od razu stqd przez drzwi I (brak zapisu). 

Sniezko: A gdzie znajdowaly sie drzwi. obok? 


Syromiatnikow: Tak. tui. obok byly drzwi. tylko do innego pokoju. Wynosilismy do 
innej wneki. takZe bez okna. W tej wnece ktadlismy. rozumieeie? 


Sniezko: We wnece kladliscie? 

Syromiatnikow: Tak. 


Trietiecki: To znaczy, ze oczekujqcy, siedzqcy nie widzieli. jak wynosiliscie zwloki? 
Syromiatnikow: Nie, nie widzieli. Oni iylko styszeU odgios. I to wszystko. Niczego 

natomiast nie widzieli. 

Sniezko: Ktadliscie ich we wnece. A nastt;pnie z tej wneki na samochod? 

Syromiatnikow: Wtedy z tej wneki jUz ich [tadowalismy) na sarnochod. 

Trietleckl: Czy bylo tam WJjscie do samochodu? WY.iscie? 

Syromiatnikow: WY.iscie? A jaki:e. przeciez ich tam przyprowadzano. 


Trietiecki: Nie. chodzi nam 0 to. czy bylo WJjscie z tej wnt;ki do samochodu? 

Syromlatnikow: Nie. Z tej wneki WJjscia nie byio. Trzeba byto ich niesc z powrotem, 


tedy. ktort;dy ich przyprowadzano. korytarzem. 

Trietiecki: Samochod wywozH przez brame. dokqd, na jakq ulict;? 

Syromiatnikow: Na [ulice) Czernyszewskiego. 


Sniezko: Czy to znaczy. ze trzeba bylo znow przenosic zwtoki iym korytarzem? 

Syromiatnikow: Tak. korytar.lem. Tam dokqd prowadzili prosto korytarzem. 

Sniezko: Tq samq drogq, ktorq przyprowadzaliscie? 

Syromiatnikow: Tak. Potem, kiedy juz skoftczono z tq nmuzykq", wiecej juz nikogo 
nie przyprowadzono. Wiecej rozstrzeliwac juz nie bedq. Prokurator juz poszedt. Zostaly 
zwloki, ktore trzeba bylo zaladowac na samochod. Ladowae natychmiast. Zostajq ci 
ludzie. ktorzy doprowadzali. oni na miejscu zostajq. zaczynajq wchodzic na samochod, 
zaczynajq obwiqzywae glowy i ukladac [ciala] na samochodzie. I zeby to zadanie bylo 
wykonane od godziny 12 w nocy i zeby do rana byto jui: gotowe. 

Sniezko: To ta wnt;ka byla tak dui:a, ze oni wszyscy tam sit; zmiescili? 

Trietiecki: Ilu mniej wiecej mogio sie tam zmieScie? 

Syromiatnikow: 50 osob. Onl przeciez lezeli jeden na drugim. 


Sniei:ko: To znaczy. ze w przyblizeniu dwa samochody mogly bye zapetnione? 

Syromiatnikow: Tak. byly dwa. tak, tak. Zaladowano pierwszy samochod. Ci, ktorzy 


go ladowali. pojechali. Nastf;pny podjezdza. ladujq go. Mysmy juz tam pojechali, juz 

rozladowalismy. a drug! samochod clqgle jeszcze ladujq. Wr6cillsmy z powrotem, a cl 
Jeszcze tam. 

Sniezko: Przyjechaliscie w nocy. roztadowaliscie. Zapewne drug! sarnoch6d taki:e zo
stal roztadowany i w nastt;pnq noc Pan przY.iechal znowu. W to samo miejsce? 

Syromiatnikow: Przyjechalismy do wiezienia. 

Sniezko: Tak, do wit;zienia. Ale potem. Wieczorem znow rozstrzeliwano, czy nie tak? 

Syromiatnikow: Wieczorem obowiqzkowo przygotowalismy wszystko. 
Sniezko: Rozstrzeliwano? 

Syromiatnikow: Tak. Znow do [godziny) 12 w nocy. 

Sniezko: Znow tadowane Sq samochody I zn6w odjezdzaJq? 
Syromiatnikow: Tak, jak za pierwszym razem. 

Sniezko: Znow Pan jedzie laki:e samochodem? 
Syromiatnikow: Na drugi dzieft przyjezdzamy i samochod jedzie ... 
Sniezko: I dokqd. do tego dotu? 
Syromiatnlkow: Do tegoz. A samochod przyjezdi:a do garaZu, tam jest myiy. Naste

pnego wieczora znowu WJjeZdza. 
Snlezko: I nastepnej nocy znowu Pan jedzie. Czy wrzucacie zwloki do tego sarnego 

dotu, czy winne miejsce? 

Syromiatnikow: Tak. tylko tam. Polakow tylko tam. 
Sniezko: A ta pierwsza CZt;sc. ktorajuz tam lezala. byia przykryta ziemiq, czy ... ? 
Syromiatnikow: Przykrywalismy. ziemiq i tym wlasnie.... z roztworem. Nieduzo. nie

duzo. Byl tam wyznaczony cztowiek. On nasypywal. on przykrywal ziemlq. Kolejne war
stwy kladziono na teo ktore lezaty nizej. 

Sniezko: Na pewno byto tam miekko chodzic po zwlokach. Be tam byto warstw? 
Syromiatnikow: Kto tam mialby po nich chodzic. Tam wyrownano. juz nikt nie bedzie 

chodzil. juz wiadomo. Bedzie sarno osiadac. Tam byly specjalne dyzury. podsypywano. 
wyrownywano. Tam specjalnie znajdowali sit::: ludzie. zeby wyr6wnywae. 

Sniei:ko: To jUz po zakoftczeniu [akcji). 

Syromiatnikow: Tak. tak. 
Sniezko: A do tego czasu? 
Syromiatnikow: Dopoki wozilismy. przysypywano tylko troszeczke. 

Sniezko: A na nich znowu ukladano po przysypaniu? Nastepnq warstwe? 
Syromiatnikow Nie. Tam robiono tak. Zrobiono tak. zeby ukladac do wierzchu. Ro

zumiecie. Potem nastepny obok. Rozumiecie. Uktadano do wierzchu trzy cztery rt:t;dy. 

Trietiecki: Ja tez nie rozumiem. M6wil Pan, ze to byl duZy d6t. M6g1 tam wjechac 
samochod. A potem Pan mowi: nDo gory. slupkami". Jak to rozumiec? 

Syromiatnikow: Po prostu nie rozumiecie. Jezeli d6t jest duZy. to samochod podjez
di:a. Tam ktadziemy. Po prostu wrt:ucamy i wszystko, nle. Sciqgamy lch prosto pod 
seiant;. tt::: slepq I po prostu ktadziemy i kladziemy i kladziemy i wciqi: blizej i blizej 
idziemy tutaj. Rozumiecie. 

Sniezko: Stupki. mozna powiedziec. Na He to byto mozliwe do gory, prawie do samej 
g6ry. tak? 

Syromiatnikow: Tak. 
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Trietiecki: Czy opr6cz tej 6 strefy parku lesnego byto jakies inne miejsce, do ktorego 
wozono pol skich wojskowych? 

Syromiatnlkow: Ja nie Wiem. Nie mam pojecia. Po tym zachorowalem na trzy mie
siqce. Nie Wiem, na czym sie to skonczyto. 

Sniezko Ajeszcze, gdy byl Pan tam obecny, te male doly, kt6re zostaly jeszcze wczes
niej? 

Syromlatnlkow: TakZe nie Wiem, zapelniono je czy nie? 
Sniezko: Nie mialo to miejsca w Panskiej obecnosci? 
Syromiatnikow: Nle, te doty byly jeszcze puste. 

Jerszyk: Na jakq glebokosc chowano polskich wojskowych? 

Syromiatnikow: P6t metra zostawalo do Wierzchu. Reszte zasypywano ziemiq. 
Jerszyk: Czy w 1940 r. byl tam las sosnowy7 

Syromiatnikow: Tam las byl caly czarny, debowy. Nle bylo tam sosny. 
Snlezko: Czy to byly duze, stare drzewa? 

Syromiatnikow: Mlode [drzewa), mnlej Wiecej 50-letnle. Grubosci Wiadra i ciensze. 
byly rozne. 

Sniezko: A tam. gdzie zroblono doly, oczyszczono [teren)? 

Syromiatnikow: JakZeby, oezyszczono, wykarczowano. A gdzie nie trzeba bylo kopac, 
zostaWiono. 

Sniezko: Czy wtedy przygotowano drugi dOl? Trzeei? 

Syromiatnlkow: Nie Wiem. Slyszalem, ze recznie elezko bylo [kopac). Podobno ehciano 
wypoZyczyc z fabryki jakies maszyny, zeby leh uZyc do pomoey. Ale nie Wiem, czy wy_ 
pOZyczono, czy kopano [recznle). Nie Wiem. 

Trietiecki: A kiedy Pan, razem z naczelnikiem Wydzialu ,A" w 1944 r. pojechaliscie 
tam i oglqdaliscie, ziemla byla zapadnieta czy tez nie? 

Syromiatnikow: Nie, nie sie nie zapadlo. My wlasnie to oglqdalismy. Wszystko zaroslo 
trawq I krzakaml. Niech pan policzy. ile to lat minelo. Cztery lata. Przez cztery lata mogq 
wyrosnqc sliwy I jablonie. Tam jUz. na tym mlejseu rosly drzewa. Jeszcze przed wojnq10 

to [miejsce) podsypano i ubito [ziemie). PoniewaZ juz zaczelo osiadac. Ziemlq przysypano 
poiniej. 

Trietlecki: Czy to [miejsce) osiadalo? 

Syromiatnikow: Tak. Byt u nas naczelnik Kuleszow i poWiedzial, ze koniecznie trzeba 
podsypac, gdyz to [miejsce] jeszcze bedzie osladalo. 

Snlezko: Kiedy to bylo? 
Syromiatnikow: No przed wojnq. 

Sniezko: W Jakim czasie po tych rozstrzelanlach? 

Syromiatnikow: W 1940 r., minelo kilka mlesiecy, gdy mi 0 tyro poWiedziano. Naczel
nik dal rozkaz: ftZakonczyIismy to, zakonczylismy, trzeba doglqdac tej [mogHy], jesIi 
bedzie osiadac, podsypywac, wyrownywac, zeby nie byto Widac, ze tu znajduje sie mogHa. 
Zrozumiano". Tak to byto. To bylo jeszcze przed wojnq. w 19{40] r., gdy tam jeszcze 
dyzurowano. A gdy zaczela sle wojna, a wozono tam do [wybuchul wojny, jako ostatnie 
zaWieziono [zwloki) jakiegos cyWila. I spaliU wszystko. I konlec. 

Trietlecki: Czy Pan Wie 0 tyro, aby w czasie wojny kogos tam chowano? 
Syromiatnikow: W czasie wOJny mnie tutaJ nle bylo. 

Trietiecki: To znaczy Milrofanie WasiljeWiczu, ze ten dol przez czas pozostawal 
w polu obserwacji. Jesli [mogHa) osiadala, to doprowadzano jq do porzqdku, zeby nikt 
nie doWiedziai sie, ze jest tu tak zwana mogHa? 

Syromiatnikow: OczyWiscie. Wszystko to robHo sle w tajemnlcy. Przeciez to nie byl 
cmentarz miejski. 

Sniezko: Pan m6Wi tak. Przez 10 dnl wozil Pan te zwloki. Potem Pan zachorowal. Po 
3 miesiqcach wr6cil Pan do pracy. Tak? 

Syromiatnikow: Kiedy wrocHem do praey, od razu oddelegowano mnle pod Leningrad. 
do wsi Puszkina i w to miejsce nie chodzilem. 

Sniezko: Kiedy znowu byt Pan na tyro miejscu? 
Syromiatnikow: To byto juz po wojnie. Z naczelnikiem Wydzialu ~". 
Trietiecki: Gdy wroeH Pan do praey po ehorobie. spotykal sie Pan przeciez ze swoimi 

kolegami. RozmaWiano 0 Polakach. Co Panu powiedzieli? 
Syromiatnikow: Nie byto zadnej rozmowy. Mialem z6ltaczke. chorobe Botkina. Prze

chorowalem 3 miesiqce. Do grudnia 1940 r. bylem sluzbowo oddelegowany. Kiedy wro
cHem do pracy. 0 polskieh wojskowychjuz sie nie m6Wilo. Ja sam nie pytalem. Dopiero 
poznieJ byla rozmowa Ina ten temat), gdy przychodzil [do nas) jeden z pracownik6w 
I m6WiI: dobrze. ze tak wtadzy sle odmienilo. bo nas tez chcieli wszystkich rozstrzelac. 

Sniezko: Mnie interesuje te 10 dni. MoWiI Pan. ze po okolo 50 osob. To juZ daje 
pOWiedzmy 500. PoWiemy Panu. ze rozstrzelano 4 tys. osob. Jesli [robiono tol w takim 
temple. to trzeba by by to Wiecej czasu, 3 miesiqce. 

Trietiecki: Materialy dowodowe polwierdzajq. ze to wszystko mialo miejsce - wysylka 
IPolakowl do charkowskiego UNKWD mnieJ Wiecej od 3 kWietnia do 12-14 maja 1940 r. 
To znaczy w ciqgu 5 tygodni. 

Jerszyk: JeSii potwierdza Pan to. co poWiedzial, my pojdziemy tym tropem. 
Syromiatnikow: Ja wam m6Wie to, co ja Wiem. Przepracowalem przy Polakach 10 dni. 

10 dni tam nie jezdzilem. A 10 dni ja w ogole pracowalem przy Polakaeh. tutaj. Zapro
wadzalem porzqdek. Wiecej tam nie JezdzHem. nie Wiem. jak tam byto. co oni tam robili. 

Snlezko: Mlmo wszystko jeidzil Pan tam przez 10 dnl. czy nie? 
Syromiatnikow: M6Witemjuz. Przy Polakach pracowalem 10 dni. Wywozilem ich stqd, 

pom agal em. 
Sniezko: lle dni. codziennie? 
Syromiatnikow: Tak. codziennie. Przez te 10 dni. A jeidzilem tam moze przez 5 dni, 

a kopalem - to oddzielnie. Przepracowalem przy Polakach 10 dni. Moze przez 5 dni tam 
jezdzilem. a potem odwolali mnie i zostaWili tutaj, zebym zaprowadzil tu porzqdek. 

Sniezko: Czy kiedy zaprowadzal Pan porzqdek. takZe wywozili po 50 os6b? Mniej ezy 
wiecej? 

Swiadek nie udzielil odpowiedzi. 
Trietiecki: Czy w tym czasie nadal przywozono, rozstrzeliwano i wywozono? 
Syromiatnikow: Przez te 10 dni? 

Trietiecki: Tak 
Syromiatnikow: JakZe by inaczej. OczyWiscie wywozono. 
Sniezko: I caly czas tak po dwa samochody? 
Syromiatnikow: Po dwa samochody. 
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SnieZko: Nie wiecej? 
Syromiatnikow: Nie. Nie mial kto wozic. 
Jerszyk: Moze byly jakies inne samochody? 
Syromiatnlkow: Raz byly dwa kursy. Jeden raz byly dwa kursy. A jak bylo potem. 

nie wiem. 
Trietiecki: To znaczy. ze w czasie. kiedy byl Pan obecny. byl nie jeden kurs dwoch 

samochodOw. lecz dwa [samochody po) dwa kursy? 
Syromiatnikow: Raz tak bylo. W cit\gu 10 dnL 
TrieUecki: Zeznal Pan. ze przez 10 dnl. A co z pozostalymi [PolakamiJ. pr.leciez z obozu 

starobielskiego do Charkowa przywieziono okafo 4 tys. osob. Wnioskujqc z Panskich 
zeznan nie mogli tego wykonac w cit\gu 10 dni. Na pewno potrzeba bylo wiecej czasu. 
Moze Pan ich [po prostu] nie widzial? 

Syromiatnikow: Niczego Pan ode mnie w ten spos6b nie uzyska. poniewaZ wiem. ile 
czasu konkretnie pracowalem. I ja wlaSnie to mowie. ilu tam zaladowalem. ilu rozlado
walem. I kazdego dnia znowu przywozilem. A potem zostawiono mnie tutaj i przez 
10 dni bylem z Polakami. W1ecej nle wiem. m07..e ich i przywozono tysit\cami tam. gdzie 
ich chowano. Moze ich tu do Charkowa w ogole nie przywieziono. Ja nic 0 tym nie wiem. 

Sniezko: Dlatego chciatem jeszcze raz zapytac. W ciqgu tych dziesieciu dnL Byl Pan 
starszym bloku. Gdy ich przywieziono. to byli przekazywani do Pana dyspozycji. czy tak? 

Syromiatnikow: Tak. 
Sniezko: To ilu lch w ciqgu tych 10 dni przywieziono. ogolem przez .... w tym okresie? 
Syromiatnikow: JesJibym to ja ich przywozit. wyjaSnitbym. ilu tadowaIismy. ilu ja 

przywioztem. ilu [w sumie) przywieziono. Przywozono Polak6w. wsadzano dojednej. dru
giej. trzeciej. czwartej cell. A ilu ich przywieziono. to nie bylajuz mOja sprawa. Mialem 
inne zadanie. Idi, wywoluj i doprowadzaj. 

Sniezko: Przywieziono ich. Pierwszy dzieil. Rozdzielono ich do cel. Zaczeto rozstrze
liwac. PrzyjezdzaIi nastepnego dnia. znowu przywozilL Te cele. ktore byly puste. czy 
w tych samych celach znowu ich umieszczano? 

Syromlatnikow: Byly puste cele i niekoniecznie w tych [samych]. W tych. ktore byly 
puste. Moze umieszczano ich na drugim pietrze i na trzecim pietrze. Wiem. ze umiesz
czano takZe na drugim [pietrze]. 

Trietiecki: To znaczy z Pana sl6w zrozumielismy. ze umieszczano ich w piwnicy. na 
pierwszym i drugim pietrze. 

Syromiatnikow: Tak. tak. 
Sniezko: M6wi Pan, ze takZe na trzecim pletrze? 
Syromiatnikow: Na plerwszym pietrze miescila sie administracja. [nie] to parter. 

Ana pierwszym umieszczano [wiezni6w]. 

Sniezko: Czy mimo wszystko moze Pan sobie przypomnial. ilu mniej wiecej przywo
zono kaZdego dnia? 

Syromiatnikow: Nie przypomnlatem sobie i nle zamierzalem soble pr.lYP0minac. mnie 
to nie dotyczylo. JesJibym to ja ich osobiscie wozH. to wiedzialbym. ilu ulokowalem. 
Ajesli wozilem do wiezienia. to wozilem swoich. tak. Wiedziatem. ilu przywoze. ilu lokuje. 
lIe zapotrzebowail stamtqd wypisywano. A tamto mnle nie dotyczyto. Wykonywalem ta
kie zadanie. Jakie otrzymalem. Mialem doprowadzac. A potem m6wilem: .oddaj pieniq
dze" - za pokwitowaniem. On kladl pienit\dze i z powrotem prowadze go do cell. 

Sniezko: Jesli Pan lch zabieral i wyprowadzal. to po kolei czy wedtug jakiejs lisly? 
Syromiatnikow: Tylko wedlug listy. A jakZeby inaczej. Ja przeciez nie znalem na

zwisk. Wszystko bylo sprawdzane. 
Po zakoilczeniu przesluchania swiadkowi Syromiatnikowowi M. W. odtworzono zapis 

tego przesluchania. Niniejszego protokolu Syromiatnikow nle podpisal. ze wzgledu na 
utrate wzroku oraz nieobecnosc w domu jego zony. Po przesluchaniu swoich zeznan 
Syromiatnikow oswiadczyt. ze nie wnosi uzupelnieil, ani poprawek do swoich zeznan. 

przesluchanie przeprowadzili: 

TrieUeckij 
(JerszykJ 
(Sniezko) 

Kserokopia. maszynopis. 

Ministerstwo SprawiedJiwosci - Krajowa Prokuratura. Materialy sledztwa w sprawie zbrodni 

skieJ. 

OpubJikowano: Zeznania Syromiatnikowa. s. 427-438. 


1 TIumaczenie Aleksandry FUsiuk. 
2 Pominieto dane personalne. Zob. Pierwsze przesluchanie. 
3 Siergiej Botkin (1832-1889). lekarz Intemista. pierwszy opisal tzw. nagminne zapalenie W&

troby. zwane odtqd chorobq Botkina. 
4 Roman AnddeJewicz Rudenko (1907-1981). pracownik Prokuratury ZSRR. od 1944 r. proku

rator USRR. glowny oskari:ydel z ramienia ZSRR w procesle norymbersklm. 
5 Por. Piqte przes!uchanie. 

6 Por. Trzecie przesiuchanle. 
7 Por. Trzecie przesluchanie. przyp. 2. 
8 Por. Drugie przesiuchanie. 
9 Por. Aneks L poz. 6. 
10 .Przed wojnq... • to wedlug Syromiatnikowa przed 22 czerwca 1941 r. 

1992 marzec 6. - Pi4te przesluchanie 

St[arszy] prokurator wojskowy zast[epca] naczeinika Wydzialu Zarzt\du Nadzoru 
NaczelneJ ProkuraturyWojskowej pulkownik sluzbywymiaru sprawiedliwosci TrieUeckl. 
zgodnie z art. art. 85, 167 i 170 KPK Ukrainy przesluchal dodatkowo w charakterze 
swiadka Syromiatnikowa Mitrofana Wasiljewicza, z uZyciem aparatu do zapisu magneto
widowego. 

Podstawowe dane personaine Syromiatnikowa M,W. znajduJt\ sie w aktach sprawy. 
Na podstawie cz. 4 art. 167 KPK Ukrainy Syromiatnikow M.W. zostal powiadomiony 

o obowiqzkach swiadka. pr.lewidzianych art. 70 KPK Ukrainy oraz uprzedzony 0 odpo
wiedzlalnosci z art. 179 KK Ukralny za odmowe lub uchylanie sie od zlozenia zeznan 
oraz z art. 178 KK Ukrainy za sktadanie falszywych zeznail. Jednoczesnie [swiadkowi) 
wyjasniono. iz w toku przesluchania bedzie zastosowany zapis magnetowidowy. 

SpecjaIiscie Marinczenko A. I. wyjasniono jego prawa i obowiqzki zgodnie z obowit\
zujt\cymi przepisami postepowania karnego Ukrainy. 
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Przesluchanie Syromiatnikowa M.W. rozpocz~to 0 godz. 11 min 15. 

Na pytanie prokuratora. czy swiadek Syromiatnikow M.W. potwierdza zlozone doty
chczas zeznania. w tym w dniu 30 IIpca 1991 r.l, swiadek oswiadczyt, ze potwierdza 
wszystkie zlozone przez niego dotychczas zeznania i w przypadku koniecznOSci moze je 
uzupetnic. 

Przesluchanie Syromiatnikowa M.W. odbylo si~ w jego mieszkaniu. 

Pytanie: Przedstawia si(: Wam rozkaz komisarza ludowego spraw wewn~trznych ZSRR 
z 26 paidziemika 1940 r. 0 nagrodzeniu pracownikow NKWD za wzorowe wykonanie 
7.adan specjalnych (w tym [pracownikow] aparatu centralnego NKWD ZSRR. UNKWD 
obwodow kalininskiego, smolenskiego i charkowskiego) oraz przedstawia si~ wszystkie 
nazwiska wymlenione w tym rozkazle, kogo mozecie wskazac? Czy na przyklad sUarsze
go]l[ejtnan]ta bezpieczenstwa pail[stwowegoj Kuprija?2 

Syromiatnikow: Kuprij - to byl komendant. Po Zielonym przywieziono KupriJa. On 
by! komenantem przy Zarzqdzie w Charkowie. To on wykonywal wszystkle prace, ktore 
nazywaly si~ ..poleceniami" szefa Zar.lqdu Safonowa. Wtedy on by! [komendantemj. 

Pytanie: Podczas poprzedniego pr.les!uchania 30 lipca 1991 r. 7..eznaliscle, ze to wiasnie 
Kuprij zqimowal si(: rozstrzelaniem polskich jencow wojennych. Czy to ten Kuprij T.F.? 

Syromiatnikow: Zgadza si~. to ten. Podczas wojny sqdzono jego i jeszcze dwoch in
nych, nie pami(:tam kogo. Wystano ich do kompanii kameJ. Ale oni si(: wykr~cili. 
A poinieJ przyJechal, gdy zdaje si~ wojna juz byta zakonczona, Wys!ano go do PoUawy 
na dyrektora kombinatu pr.lemys!u Uuszczowego. Ion mowil mi. zebym z nim pojechal. 
Aja odpowiedzialem. ze pracuj~ i ze nikt mi nie da zgody. On powiedzial. ze postara sie. 
zeby mi dana zgod(:. ale ja nie chcialem. 

Pytanie: Prosze powiedziec dokladnie, kiedy przywieziono Polakow? 

Syromiatnikow: Gdzies na POC7..qtkU 1940 r .. na wiosne. Przywieziono ich z obwodu 
woroszy!owgradzkiego. tam jest obOz. Przywieziono ich do Charkowa. Nie wiem, !lu ich 
bylo. To Smykalow mi opowiadal, ze po nichJeidzil. Przywieziono ich do komendantury, 
do wi(:zienia wewn(:trznego Zar.lqdu. Ilu ich przywieziono? 2-3 samochody. Na ul. Czer
nyszewskiego. obok jest Sownarkomowska, a z drugiej strony DzierZyilskiego, te wszy
stkie ulice byty obok Zarzqdu. Ja natomiast mialem stopien starszego sierianta. A fun
kcyjnie bylem wtedy odkomenderowany do komendantury. Bylem starszym bloku. 

Pytanie: Czy Wy sam! rozstrzeliwaliscie pol skich jencow wojennych? 

Syromiatnikow: To bylo zlecone komendantowi Kuprijowi. U nas straZnlkiem by! Gali
cyn. on pracowal za czasow Kuprija, ale juz nie Zyje. 

Pytanie: Jaki on bral w tym udzial. czy wywozit lub czym si~ zajmowal? 

Syromiatnikow: Czym on si~ tam zajmowat, nie wiem. On by! w tej grupie. ktora 
przywozHa i rozstrzel!wa!a Polakow. On ich doprowadzal do porzqdku. przywozil tam. 
Doprowadzali do prokuralora i Kuprij. Diewiatitow i Mielnik oczywiscie, Galicyn byl 
kierowcq, on tylko przywozil. On by! przeciez kierowcq ci(:Zarowki. 

Pytanie: Nastepny Szczepko. Jaki on bral udzial? 

Syromiatnikow: Nie wiem. On zdaje sie byl w milicji. Powiem Warn otwarcie, ze 
800 rubH nigdy nie otrzymalem. Otrzymywalem. gdy wzywali do Zarzqdu, ale - jak to 
sie nazywalo - "operacyjne" pieniqdze. Bylo to 7.aWSze z o~i swiqt, dawano po 100 rubli. 
sam podpisywalem. Ale zeby 800 rubli, to Boze uchowaj, 

Pytanie: To dlaczego w tym rozkazie wymienia si~ jako nagrodzonego 800 rublami 
takZe i Was? Dokladnie DiewiatHowa. Was. Galicyna i innych? 

Syromlatnikow: Na to niech Kuprij odpowie, on otrzymal pieniqdze. wio:l:yl sobie do 
kieszeni. a nas wszystkich umiescil na tej liscie. 

Pytanie: A wlasnie te osoby Gallcyn. DiewiatUow. Mielnik i inni czy oni Wam mowili 
o tym, ze otrzymywali pienlqdze? 

Syromiatnikow: Nie mowili. I nie powiedzq. Dlatego, ze to jest taka sprawa, ze moze 
on 1m rozkazal. zeby nikomu nie mowili, ze otrzymujq, moze tak byto. Moze onl wlasnie 
nie otrzymywali. 

Pytanie: Czy za to, ze odwoziliscie, przywoz!liscle Polakow, kopaliscie doly, gdy przy
gotowywano miejsce dla Polakow w [strefiej lesno-parkowej byl1scle nagradzani? 

Syromlatnlkow: Kto by nagradzal? Ich zawozono tam, gdzie peryferie. Dalej. Do strefY 
lesno-parkowej, potemjq ogrodzili. Kopalismy. Wyjasniano, ze znaczy si~ kursanci majq 
szkolenia z obrony, [UCZq sie] Jakie kopac okopy. Kopallsmy my, kopalismy. Nawet nam 
zrec nie dawali. Przywiezie wam. mowiono, Karmanow. On byl magazynierem u Kuprija. 
W jego dyspozycji by!a Zywnosc, ale on jq ukradl. Karmic, to nas nie karmili. a do 
kopania zmuszali. jeszcze, jeszcze. 

Pytanie: A czy dol byl glebokl? 
Syromiatnikow: No tak. jak przewainie roblono okopy przeciwczologowe. 

Pytanie: Ale Wy przeciez mOwiliScie. ze byl jeden taki du:l:y dol, ze '-'1eZdZaI tam sa
mochod? 

Syromia1nikow: Samochod '-'1eZdzal. To taki dOl. ze czolg tam mogl stanqc, 

PyLanie: Ile, mniej wiecej zwlok ladowano do samochodu? 
Syromiatnikow: Tyle He sie nale:l:y - 25. Nakrywali ich tym. co u nich bylo. Narzucili 

i jechali. 
Pytanie: Czy tam ich wyladowali i ukladali. czy po prostu zrzucali, czy stosami? 
Syromiatnikow: No wiecle. U nas nie byto tak jak u Niemcow. oni zaprowadzili do 

Babiego Jaru, potem poustawiali ich wszystkich z dziecmi I powystrzelali. U nas te rzeczy 
sq. jak to sie mowi, wedlug regulaminu. Taka decyzja. Jak by k10 nie byl winny. a swojq 
kare otrzymywal. A ztoZq tak, jak nale:l:y. Jak. powiedzmy, opuszczajq trumne do grobu. 

Pytanie: Ale pr.leciez ich [grzebano] bez trumien? 
Syromiatnikow: Bez trumlen. Ale nie ~dq ich przeciez rzucac. 

Pytanle: Prosze przypomniec, He dni tam pracowaliscie? 

Syromiatnikow: Wydaje mi si~, ze bytern 6 dni, a potem zachorowalem. Szesc kursow 
zrobilem. Samochod6w bylo po jednym, a potem po dwa. Tak mi mowiono. 

Pytanie: A w wiezieniu wewnetrznym, gdzie Kuprij rozstrzeliwal. dokqd ich noszono? 

Syromia1nikow: Juz 0 tym zeznalem. Opowiedzialem dokladnie. Tego pokoju juz nie 
rna, 	parter Kuprij wysadzH, gdy Niemcy byU juz na Cholodnoj GOrie, 

Pylanie: Przeczytalem Wam catq liste, Wy podaliscie tylko 4 osoby. Moze zapami~ta
liscie innych na podstawie ich stanowisk sluzbowych? 

Daisza czesc zapisu magnetowidowego z przyczyn technicznych nie zostala wykona
na, co poswiadcza sie w niniejszym protokole przesluchania Syromiatnikowa M.W. 

M.W. Syromiatnikow nie zlo:l:yl wi~cej istotnych dla siedztwa wyjasnlen. niz zeznane 
w toku przesluchania 30 lipca 1991 r. Przesluchanie zakonczono 0 godz. 12 min 10, 
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Syromiatnikow M.W. nie zgtosit Zadnych uwag ani uzupetnien. Z powodu utraty wzroku 
i niemoznosci [wtasnorecznegoJ podpisania sle. Syromiatnikow M.W. nie zto:iyt podpisu 
na niniejszym protokoie. 

Przestuchanie prowadzH i protok6t sporzqdzH: 

st[arszy] prokurator wojskowy - zastepca naczelnika Wydziatu Zarzqdu Nadzoru 
N[aczelnej] P[rokuratuxy] W[ojskowej] 
ptk stuzby wymiaru sprawiedliwosci 

A.W. Trietiecki 

Kserokopia. rekopis. 

Minlsterstwo Sprawiedliwosci - Krajowa Prokuratura. Materlaly sledztwa w sprawie zbrodn! katyri

skleJ. 


I Zob. Czwarle przesiuchanie. 

2 Zob. Aneks I. dok. 6. 


Dokument na blankiecie protokoi6w przesluchania swiadka. 

ANEKS III 


Wykaz pracownik6w centralnego 
i terenowego aparatu NKWD 

wymienionych w dokumentach 




