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UDZIAŁ PROFESORA ANDRZEJA NADOLSKIEGO 
W BADANIACH CMENTARZY POLSKICH OFICERÓW NA WSCHODZIE
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Udział Profesora A. Nadolskiego w badaniach 
miejsc mordu polskich oficerów przez NKWD na 
terenie byłego Związku Sowieckiego w okresie II 
wojny światowej został brutalnie przerwany przez 
śmierć Profesora w 1993 r. Podjęcie problematyki 
zaginięcia polskich oficerów na terenie ZSRR 
umożliwiły przemiany polityczne, jakie nastąpiły 
w Polsce w 1989 r. Pod naciskiem rodzin pomor-
dowanych i opinii publicznej, ówczesny prokurator 
generalny RP Józef Żyto, wystosował do proku-
ratora generalnego Związku Sowieckiego, Alek-
sandra Suchariewa list, w którym domagał się 
wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. zbrodni katyń-
skiej1.  Jednocześnie już w 1989 r. następuje oficjalna 
rejestracja w Polsce organizacji zwanej Federa-
cją Rodzin Katyńskich, na bazie istniejących już 
wcześniej nieformalnych zgromadzeń rodzin, któ-
rych krewni zaginęli na terenie Związku Sowiec-
kiego. Powstaje również w październiku 1989 r. 
Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni 
Katyńskiej, który wspiera od strony naukowej 
poczynania polskiej Prokuratury Generalnej.

W 1990 r. komunikat TASS oficjalnie potwier-
dza, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialne są 
władze sowieckie. Jednocześnie do Prokuratury 
Generalnej Ministerstwa Sprawiedliwości RP 
dociera mało precyzyjna informacja, że w Char-
kowie ma być ekshumacja prowadzona przez 
ukraińskich prokuratorów. Prokuratura Generalna 
Ministerstwa Sprawiedliwości RP wszczęła dzia-
łania mające na celu włączenie do ekipy w Charko-
wie prokuratorów i specjalistów polskich. 

1 S. Śnieżko, Zabiegi o wszczęcie śledztwa w spra-
wie katyńskiej oraz prac ekshumacyjnych w Charkowie 
i Miednoje [w:] Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy. 
Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Pra-
wo., red. M. Tarczyński, Warszawa 1992, s.164

Prokuratura Generalna Ministerstwa Spra-
wiedliwości RP, głównie przy pomocy Niezależ-
nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni 
Katyńskiej opracowuje projekt polskiego udziału 
w ekshumacji. Zawirowania jakie następują wokół 
ekshumacji w Charkowie, zwłaszcza ze strony 
Prokuratury Generalnej ZSRR powoduje, że do 
rozmów włącza się również Prokuratura Gene-
ralna ZSRR. Po dotarciu do Rodzin Katyńskich 
informacji o propozycji ekshumacji, Federacja 
Rodzin Katyńskich stanowczo zażądała wszczę-
cia dochodzenia prokuratorskiego i poparła wnio-
sek o włączeniu polskich specjalistów w skład 
ekipy badawczej. M.M. Blombergowa z Łódzkiej 
Rodziny Katyńskiej zaproponowała archeologa 
do grona specjalistów, rekomendując Profesora 
Andrzeja Nadolskiego. Kandydaturę uzasadniła 
tym, że Profesor w archeologicznych badaniach 
terenowych badał mogiły zbiorowe na polach 
bitewnych, w okresie okupacji był członkiem 
Armii Krajowej, a w Charkowie zginął Jego ojciec, 
płk Jerzy Nadolski, doktor medycyny, w 1939 r. 
szef szpitali wojskowych zlokalizowanych w rejo-
nie Chełma. Propozycję zaakceptowano i Profesor 
Andrzej Nadolski kilka dni później wziął udział 
w posiedzeniu zaangażowanych w sprawę proku-
ratorów i Niezależnego Komitetu Historycznego 
Badania Zbrodni Katyńskiej. Jeszcze jesienią 
1990 r., na zebraniach tych, zaczęła się kształto-
wać ekipa, mająca wziąć udział w ekshumacji 
w Charkowie. W wyniku kilkakrotnych not dyplo-
matycznych, ministra Spraw Zagranicznych RP 
Krzysztofa Skubiszewskiego, które były wynikiem 
wcześniejszych bezpośrednich rozmów Prokura-
tora Generalnego RP Stefana Śnieżki, minister 
Spraw Zagranicznych ZSRR E. Szewarnadze 
poinformował, że „Śledztwa w sprawie zamordo-
wania oficerów polskich z obozów w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku przejęła Generalna 
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Prokuratura ZSRR…” i że „… przedstawiciele …
Ministerstwa Sprawiedliwości RP wraz z eksper-
tami zostaną dopuszczeni do radzieckich akt i do 
udziału w czynnościach śledczych i ekshumacyj-
nych”2. Ostatecznie jednak Naczelna Prokuratura 
Armii Czerwonej, jako jednostka prowadząca to 
śledztwo poinformowała drogą listową, że polska 
Prokuratura Generalna ma spełniać rolę prokura-
tury posiłkowej, wspierającą postępowanie śledcze 
w śledztwie prowadzonym przez Naczelną Proku-
raturę Armii Czerwonej.

W wyniku tych, w gruncie rzeczy pozytywnych 
ustaleń, zintensyfikowano w Polsce rozmowy na 
temat doboru prokuratorów i ekspertów w Proku-
raturze Generalnej Ministerstwa Sprawiedliwości 
RP z udziałem Niezależnego Komitetu Historycz-
nego Badania Zbrodni Katyńskiej, a także przed-
stawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
i w tych rozmowach brał udział również Prof. 
A.Nadolski. W czasie ostatecznego ustalania 
składu ekipy wiosną 1991 r., Profesor zadzwonił 

2 Ibidem, s. 169, przyp. 5.

Ryc. 1. Charków-Piatichatki. Przerwa na kawę. Od prawej: płk rezerwy Zdzisław Sawicki, prof. Andrzej Nadolski, 
red. Stanisław Mikke. Autor zdjęć: Aleksander Załęski.

Ryc. 2. Charków-Piatichatki. Nad wykopem. Prof. An-
drzej Nadolski, ks. Zdzisław Peszkowski – więzień Ko-

zielska. Autor zdjęć: Aleksander Załęski.
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do mnie z Warszawy proponując wzięcie udziału 
w ekshumacji w Miednoje  k/Tweru tłumacząc, 
że On ze względów  zdrowotnych, weźmie udział 
w ekshumacji tylko w Charkowie. Nazwiska i dane 
ekipy poprzez MSZ RP miały być przekazany do 
MSZ ZSRR. W skład ekipy weszli prokuratorzy 
cywilni i wojskowi – Henryk Stawryłło, Zbigniew 
Mielecki, Andrzej Komarski, Przemysław Toma-
szewski; lekarze medycyny sądowej – Roman 
Mądro i Erazm Baran; antropolog i specjaliści 
z Komendy Głównej Policji – Bronisław Młodzie-
jowski, Jarosław Rosiak i Aleksander Załęski; fale-
rysta i mundurolog – Zdzisław Sawicki; pracownik 
PCK – Elżbieta Rejf i archeolodzy – Andrzej 
Nadolski i Marian Głosek. Ekipie towarzyszyły: 
ks. Zdzisław Peszkowski i redaktor „Palestry” 
Stanisław Mikke oraz reżyser Józef Gębski3. 
Kierownikiem ekipy był zastępca Prokuratora 
Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości RP, 

3 Dziennikarzy było znacznie więcej, bo już z War-
szawy z ekipą autokarem wyruszyło ich ośmiu, lecz byli 
oni tylko po kilka dni.

prokurator Stefan Śnieżko. Ze strony sowieckiej, 
byli to bez wyjątku ludzie w mundurach, głównie 
prokuratorzy i dwóch lekarzy medycyny sądowej 
oraz przedstawiciele KGB. Terenowe dochodzenie 
prokuratorskie miało trwać 4 tygodnie, 2 tygodnie 
w Charkowie – od 25 lipca do 9 sierpnia i 2 tygo-
dnie w Miednoje – od 15 do 30 sierpnia. 

Ponieważ dochodzenie prowadzili prokurato-
rzy sowieccy, rola polskich specjalistów, zgodnie 
z ustaleniami, jako ekipy pomocniczej, nie była 
łatwa. Pierwsze dwa dni ekshumacji w Charkowie, 
upłynęły na obserwacji poczynań sowieckich pro-
kuratorów wojskowych. Rosjanie dokładnie znali 
rejon ukrycia zwłok polskich oficerów, lecz przed 
badaniami, nie przygotowano planu sytuacyjno-
-wysokościowego tego rejonu, reperu pomocni-
czego do określenia poziomu i siatki pomiarowej. 
Planu nie wykonano do końca badań 1991 r.

Rosjanie sprowadzili koparkę z wąską łyżką, 
której przeznaczeniem było kopanie rowów do 
układania drenów melioracyjnych. Przy pomocy tej 
koparki, zaczęli kopać rowy i dopiero natrafiwszy 
mogiłę, żołnierze poszerzali wkop. Ekipa nie była 
wyposażona w jakikolwiek sprzęt niwelacyjny. 

Ryc. 3. Charków-Piatichatki. Codzienna wieczorna Masza po pracy na wykopie. Od prawej: Prof. Andrzej Nadol-
ski, płk rezerwy Zdzisław Sawicki, pracownik ZG PCK Elżbieta Rejf, prok. RP Henryk Stawryłło, prok. Związ-
ku  Sowieckiego Aleksander Trietiecki, ks. Zdzisław Peszkowski, NN, prok. RP Zbigniew Mielecki. Autor zdjęć: 

Aleksander Załęski.
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Prof. A. Nadolski zorganizował stanowisko pracy 
do dokumentacji wydobytych ruchomych zabyt-
ków, które mogły wskazać przynależność etniczną 
i uściślić chronologię wydarzeń. W tej sytuacji, 
Prof. A. Nadolski, wykonał ołówkiem tylko kilka 
planów, bardzo schematycznych profili wyko-
pów i planów poziomych, posługując się przy 
pomiarach tylko własną calówką i jednocześnie 
prowadził dziennik badań, notując w nim swoje 
obserwacje4. Nie było to jednak łatwe, ponieważ 
jednocześnie trwały prace eksploracyjne. Sondaże 
lokalizowano na planie w skali 1:250, namierzając 
je jednym pomiarem do tymczasowego ogrodzenia, 
wykonanego doraźnie w związku z ekshumacją. 
 Inicjatywę wykonywania prac dokumentacyjnych, 
przejęła strona polska, ponieważ strona rosyjska 
nie była tym zainteresowana. Odręczny sytuacyjny 
plan, tylko przy pomocy jednej taśmy mierniczej 
wykonali policjanci z wydziału dochodzeniowego 
Komendy Głównej Policji. Strona polska rów-
nież nie dysponowała odpowiednim sprzętem do 

4 A. Nadolski, M. Głosek, Archeologiczne aspekty 
akcji badawczej w Charkowie i w Miednoje 25 VII-30 VIII 
1991, [w:] Zbrodnia katyńska. Droga…, s. 248-256.

Ryc. 4. Charków-Piatichatki. Modlitwa ekumeniczna. Od prawej: ks. Zdzisław Peszkowski, prok. RP Stefan  Śnieżko, 
duchowny prawosławny, prof. Andrzej Nadolski, prok. RP Zbigniew Mielecki. Autor zdjęć: Aleksander Załęski.

Ryc. 5. Charków-Piatichatki. Prof. Andrzej Nadolski, ks. 
Zdzisław Peszkowski. Autor zdjęć: Aleksander Załęski.
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wykonywania dokumentacji terenowej. Stąd też 
nie należy dziwić się, że podjęta z inicjatywy Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ekshumacja 
w latach 1994 – 1996 kierowana w terenie przez 
archeologa, prof. A. Kolę, nie mogła nawiązać się 
do wykopów źle zlokalizowanych w 1991 r.5.

Dwutygodniowe dochodzenie terenowe z 1991 
roku ujawniło w Charkowie obecność co najmniej 
5 masowych grobów oficerów polskich, w któ-
rych stwierdzono 161 osób, przy czym groby 
nie były w całości wyekshumowane. Przyczyną 
niewyekshumowania był wysoki poziom wody 
gruntowej, która przykrywała już zwłoki. W więk-
szości z eksplorowanych grobów stwierdzono, że 
przyczyną śmierci był strzał pistoletowy oddany 
w potylicę z najbliższej odległości6. W bezpośred-
nim sąsiedztwie grobów polskich, stwierdzono 
również masowe groby ludności byłego Związku 
Sowieckiego. 

Obserwacje poczynione co do charakteru sta-
nowiska, jego stratygrafii, stosunków wodnych, 
przekazane przez Profesora Andrzeja Nadolskiego, 
niewątpliwie były pomocne przy planowaniu eks-
pedycji badawczej kierowanej przez prof. A. Kolę, 
powołanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Dla mnie osobiście, szczególnie 
cenna była charakterystyka poszczególnych osób, 
jaką mi przekazał jeszcze przed wyjazdem do 

5 A. Kola, Archeologia Zbrodni, Oficerowie pol-
scy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Toruń 
2005, s.63-66.

6 E. Baran, R. Mądro, B. Młodziejowski, Badania 
masowych grobów oficerów polskich więźniów Staro-
bielska – sprawozdanie sądowo – lekarskie z ekshu-
macji w Charkowie, „Archiwum medycyny sądowej 
i kryminologii”, 1993, t. 43, nr 1, s. 3-16.

Miednoje prof. A. Nadolski, a jednocześnie miało 
to wpływ na organizację i rekrutację osób do ekipy 
badawczej w 1994 r.

Po terenowym dochodzeniu prokuratorskim 
w 1991 r., prowadzonym przez Naczelną Prokura-
turę Armii Czerwonej inicjatywę dalszych badań 
terenowych, przejęła Polska. Podjęto decyzję 
o organizacji w tych miejscach cmentarzy wojsko-
wych. Wymagało to dalszych szczegółowych badań 
terenowych i dokładną lokalizację wszystkich 
mogił. Organizację ekip przejęła Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa z jej Sekretarzem 
Generalnym, młodym i pełnym inicjatywy histo-
rykiem – Andrzejem Przewoźnikiem. W wyniku 
działań właśnie archeologów w dochodzeniu pro-
kuratorskim, A. Przewoźnik ich poprosił o pomoc 
w organizacji ekip badawczych. Zwrócono się do 
Profesora Andrzeja Nadolskiego z prośbą o zorga-
nizowanie i wyznaczenie specjalistów różnych spe-
cjalności i objęcie kierownictwa ekipy badawczej 
w Charkowie. Ze względu na moje już doświad-
czenie z badań w Miednoje, Profesor zwrócił się 
do mnie z prośbą, abyśmy wspólnie zastanowili 
się nad składem ekipy, powiadamiając o tym Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Niestety 
śmierć przerwała te przygotowania i cały obowią-
zek organizacji ekip i to nie tylko do Charkowa, 
spadł na mnie, ale to już inny temat.

The participation of Professor Andrzej Nadolski
in research into cemeteries of the Polish officers in the East

Summary

The political changes in eastern Europe in 1989, 
allowed the Polish people to take the issue of Pol-
ish officers, who disappeared in the Soviet Union 
during World War II. Also the father of Professor 
Andrzej Nadolski, colonel Jerzy Nadolski, went 
missing and latest news from him came from Staro-
bilsk. The Polish authorities have made efforts to

initiate the investigation, including the exhuma-
tion in places where it was suspected, that bodies 
of Polish officers are hidden. The investigation was 
conducted by Soviet prosecutors, assisted by pros-
ecutors and forensic doctors from Poland. Archae-
ologist, Professor Andrzej Nadolski was invited to 
research and exhumation in Starobilsk. His partici-
pation and observations were very helpful in orga-
nizing the subsequent studies of the cemeteries in 
Kharkov, Mednoye and Katyn.

prof. dr hab. Marian Głosek
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego


