
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podjęło się rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Opierając się na do-
stępnych informacjach, pragniemy odtworzyć brakujące listy dyspozycyjne („listy śmierci”), na podstawie których więźniowie kie-
rowani byli z więzień tzw. Zachodniej Białorusi najprawdopodobniej do Mińska, gdzie zostali zamordowani w oparciu o decyzję Biu-
ra Politycznego KC WKP(b) z dnia 5 marca 1940.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, których bliscy zaginęli na obszarze północno-wschodnich 
województw II RP w okresie od dnia 17 września 1939 do dnia 30 czerwca 1940 o wypełnienie 
i przesłanie ankiety, która pomoże w dalszych pracach nad rekonstrukcją białoruskiej listy katyńskiej.

Wszelkich informacji dotyczących rekonstrukcji białoruskiej listy katyńskiej udziela:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
e-mail: zaginienipo1939@cprdip.pl
tel. 602 680 760

Efekty naszej dotychczasowej pracy oraz wersja on-line ankiety dostępne są na stronie
www.cprdip.pl

REKONSTRUKCJA
BIAŁORUSKIEJ
LISTY KATYŃSKIEJ

Hieronim Jonkajtys, s. Antoniego 
i Heleny, ur. 30 września 1887 r.  

w miejscowości Brańszczyk pow. Łom-
ża. Przed wojną wraz z rodziną miesz-

kał w Augustowie, gdzie pracował 
jako kierownik szkoły. Członek Związ-

ku Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych, społecznik, spółdzielca. W la-

tach 1938-1939 piastował urząd ko-
misarycznego burmistrza Augustowa. 
Aresztowany 11 października 1939 r. 
i więziony w Augustowie. W styczniu 

1940 r. odesłany do więzienia  
w Grodnie, a następnie do Mińska. 

Zaginiony. Jego rodzina została depor-
towana w kwietniu 1940 r. 

do Kazachstanu.

Antoni Rachowiecki, s. Mikoła-
ja  i Józefy, ur. 1912 r. w Słoczawie 
pow. Nowogródek. Funkcjonariusz 
Policji Państwowej. Aresztowany 
13 stycznia 1940 r. w Słoczawie 
i więziony w Baranowiczach. Wy-
wieziony z Baranowicz 9 maja 1940 
r. przez 136 batalion 15 Brygady 
Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR, 
do Mińska trafił 9 maja 1940 r. 
Zaginiony. Rodzina została deporto-
wana do Kazachstanu.

Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 602 680 760



I. Dane osoby zaginionej      Nazwisko    

 Imię        Drugie imię

 Imię ojca         Imię matki

 Data urodzenia     Narodowość

 Miejsce stałego zamieszkania w 1939 r.

 Inne informacje

II. Opis losów osoby zaginionej (prosimy o podanie dat, okoliczności, miejsca uwięzienia, zaginięcia itp.):

III. Dane informatora    Nazwisko i imię

 Adres

 Telefon            e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie w zakresie niezbędnym do ustalenia i weryfikacji danych o zgłaszanych osobach zaginionych, w związku z koniecznością dokonania wszelkich 
czynności prowadzących do odtworzenia tzw. białoruskiej listy katyńskiej.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Dane osobowe informatora zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla 
potrzeb ustalenia i weryfikacji danych o zgłaszanych osobach zaginionych, w związku z koniecznością dokonania wszelkich czynności prowadzących do odtworzenia tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Dane osobowe informatora nie będą 
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez informatora ma charakter dobrowolny, niemniej bez ich podania nie można złożyć niniejszej ankiety.
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Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 602 680 760ANKIETA

Jeżeli nie odnaleźli Państwo danych poszukiwanej osoby na naszej liście, a mają przypuszczenie, że mogła paść ofiarą Zbrodni Katyńskiej, prosimy 
o wypełnienie ankiety. Posłuży ona Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w pracy nad odtwarzaniem tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

miejscowość, data podpis informatora


