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WROCŁAWSKIE HISTORIE 

3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu jenieckiego w Kozielsku, 
a w kolejnych dniach – obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Zbrodnia katyńska, 

od której mija w tym roku 80 lat, ma swój wątek wrocławski.

Do dziś bardzo tajemniczy… 

Sanktuarium Golgoty Wschodu, fot. Janusz Gajdamowicz 

Jesień 1945 rok. Z zadaniem zorganizowania 
Zakładu Medycyny Sądowej do Wrocławia 
przybywa prof. Bolesław Popielski. W roz-
szabrowanym budynku w skrytce za regałami 
znajduje m.in. kilka czaszek z charakterystycz-
nymi potylicznymi ranami wlotowymi. Wkrótce 
ustala, że najprawdopodobniej są to czaszki 
oficerów zamordowanych w Katyniu, z których 
jedna należy do kobiety. Ukryte i pilnie strze-
żone przez prof. Popielskiego blisko pół wieku 
czekają, aż nadejdzie odpowiedni czas, by mogły 
zostać ujawnione… 

Początek lat 90. XX w. Rozpoczynają się pierw-
sze badania sądowo-lekarsko-antropologiczne 
ukrytych przez Popielskiego czaszek. Niestety, 
nie ma możliwości przeprowadzenia badań 
DNA, gdyż Buhtz do celów muzealnych wypre-
parował czaszki w substancji niszczącej powią-
zania kwasu nukleinowego.  

Kwiecień 1943 r. W lesie katyńskim prof. 
Gerhard Buhtz, niemiecki patolog kierujący 
Zakładem Medycyny Sądowej na Uniwersytecie 
w Breslau, wraz ze swoim asystentem 
dr Wernerem Beckiem, osobiście przewodni-
czy ekshumacji polskich oficerów rozstrzela-
nych przez Sowietów w 1940. Towarzyszą mu 
specjaliści z innych krajów, którzy mają uwiary-
godnić odkrycie. Za zgodą Niemców kilkanaście 
skrzyń pełnych dokumentów, szczątek i rzeczy 
osobistych ofiar trafia do Krakowa, gdzie są pro-
wadzone badania identyfikacyjne. Wedle nie-
których relacji prof. Buhtz potajemnie przywozi 
do Wrocławia m.in. kilka czaszek, by prowadzić 
nad nimi własne badania. Gdy w 1944 r. ginie, 
ukryte przez niego katyńskie artefakty, w tym 
czaszki i fotografie ciał polskich oficerów, leżą 
spokojnie na dnie szafy Muzeum Medycyny 
Sądowej we Wrocławiu…
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Polecamy film dokumentalny 
„Skrzynia z Katynia, czyli tajemnice Zakładu Medycyny Sądowej” 

zrealizowany na zlecenie TVP Historia 
www.youtube.com/watch?v=1iZvGBYH3Qw

oraz artykuł dr Marka Mutora „Wrocław pamięta o Golgocie Wschodu” 
www.niedziela.pl/artykul/105455/nd/Wroclaw-pamieta-o-Golgocie-Wschodu

Obecnie czaszki znajdują się poza Sanktuarium, 
gdyż prowadzone są przy nich prace konser-
watorskie. Być może dalsze badania rozwia-
łyby wszelkie wątpliwości, czy są to czaszki 
ofiar zbrodni katyńskiej, czy np. ofiar obozu 
Gross-Rosen.

W całej sprawie istnieje jeszcze jeden tajem-
niczy wątek. We Wrocławiu w maju 1945 r. 
widziana była skrzynia pełna dokumentów 
i mundurów polskich oficerów. Według jed-
nej z hipotez mogła to być jedna z tzw. skrzyń 
katyńskich ewakuowanych z Krakowa przez 
Niemców w 1944 r.

Rok 2003. Wrocławscy uczeni nie ustają w pró-
bach dojścia do prawdy i nadal badają czaszki, 
wypełniając w ten sposób testament ich straż-
nika, prof. Popielskiego. Choć nie ma pewności, 
to wszelkie poszlaki wskazują, że są to czaszki 
ofiar mordu katyńskiego – sześciu mężczyzn 
i jednej kobiety – Janiny Lewandowskiej, córki 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, pilotki i jedy-
nej kobiety, która zginęła w Katyniu.

Październik 2005 r. W Sanktuarium Golgoty 
Wschodu przy parafii Najświętszej Maryi Panny 
Matki Pocieszenia we Wrocławiu odbywa się 
symboliczny pochówek czaszek uznanych za 
katyńskie. Ta należąca do Janiny Lewandowskiej 
zostaje pochowana w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu w Luzowie w Wielkopolsce.

Kopertówka wydana przez Konfederację Polski Niepodległej z okazji 50. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 
ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia
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