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MORD W LESIE KATYŃSKIM
Prof. Stanisław Swianiewicz, je-
niec obozu w Kozielsku, został 
cofnięty z transportu tuż przed 
egzekucją. Przewieziono go do 
więzienia NKWD na Łubiance. 
Rosjanie uznali, że może im się 
przydać, był bowiem wybitnym 
ekonomistą, znawcą gospodarek 
ZSRR i Niemiec. Sowieci skaza-
li go na 8 lat łagru za szpiegostwo.

Po zwolnieniu w kwietniu 1942 r. 
trafił do armii gen. Andersa. Tam 
złożył raport dotyczący pobytu 

w Kozielsku. Widział więźniów 
przeładowywanych z Kozielska 
do samochodów i wywożonych do 
lasu katyńskiego.
W 1944 r. przedstawił swoje ze-
znanie ambasadorowi Wielkiej 
Brytanii przy rządzie polskim. 
Świadectwo to stało się częścią 
opublikowanej w 1948 r. książki 
„Zbrodnia katyńska w świetle do-
kumentów”, oskarżającej Związek 
Radziecki o wymordowanie pol-
skich jeńców. 

Kapelan Peszkowski

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było 12 
generałów, jeden admirał, 82 pułkowni-
ków, 205 podpułkowników, 563 majorów, 
1521 kapitanów, 18 kapitanów marynar-
ki, 1830 poruczników, 4149 „innych ofice-
rów”, 21 duchownych różnych wyznań.
Dużą grupę stanowili też oficerowie 
rezerwy, powołani do wojska w chwi-
li wybuchu wojny. Reprezentowali pol-

ską inteligencję: lekarzy, prawników, 
nauczycieli, inżynierów, literatów, dzia-
łaczy politycznych, urzędników.

Jedyną kobietą zamordowa-
ną w Katyniu była 32-letnia ppor. 
Janina Lewandowska, cór-
ka słynnego gen. Józefa Dowbora-
-Muśnickiego, dowódcy w powstaniu 
wielkopolskim. Skończyła szkołę mu-

zyczną, szkoliła się jako pilot i spadochro-
niarz. W wieku 22 lat jako pierwsza kobie-
ta w Europie skoczyła ze spadochronem 
z wysokości ponad 5 kilometrów. Męża, 
ppłk. Mieczysława Lewandowskiego, po-
znała podczas pokazów szybowcowych, 
ślub wzięli w czerwcu 1939 r. W czasie 
kampanii wrześniowej służyła w 3. puł-
ku lotniczym.

Zginęli m.in. oficerowie, lekarze, prawnicy, urzędnicy i duchowni

Skrywana prawda

Naoczny świadek masakry polskich oficerów

Zakaz mówienia o zbrodni sowieckiej
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Zdzisław Peszkowski, ucze- stnik 
kampanii wrześniowej w 1939 r., 
był jednym z nielicznych ocala-
łych więźniów obozu jenieckie-
go w Kozielsku.

Wydostał się na Bliski Wschód 
razem z armią gen. Władysława 
Andersa. Przeszedł cały szlak bo-
jowy, po wojnie osiadł w Wielkiej 
Brytanii i przyjął święcenia ka-
płańskie. Do Polski wrócił w 1989 r.

Życie poświęcił sprawie ka-
tyńskiej. W połowie lat 90. zo-

stał kapelanem m.in. Rodzin 
Katyńskich. Był założycielem 
i prezesem Fundacji „Golgota 
Wschodu”. Dzięki niemu powstały 
cmentarze wojskowe w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, liczne po-
mniki i miejsca pamięci ku czci 
polskich oficerów. Podkreślał, 
że w lasach katyńskich pocho-
wano kwiat polskiej inteligencji. 
W styczniu 2000 r. Sejm poparł 
jego kandydaturę do Pokojowej 
Nagrody Nobla.

Śmierć 
polskiej 
elity

Kłamstwo Moskwy
o ludobójstwie w Katyniu

Raport Swianiewicza

Pierwsze informacje o masa-
krze w Katyniu podała niemie-
cka prasa w 1943 r. Powołano spe-
cjalną komisję Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, która sporzą-
dziła raport. Wynikało z niego, że 
mordu dokonano przed napaścią 
Niemców na ZSRR.

Rosjanie uporczywie twierdzili, 
że to dzieło hitlerowców. Sprawa 
katyńska miała nawet stanąć 
na forum Międzynarodowego 
Trybunału Wojskowego 
w Norymberdze. Prokurator ZSRR 
Roman Rudienko wniósł akt oskar-
żenia o ludobójstwo ok. 11 tys. pol-
skich oficerów w Katyniu przez 

Do końca lat 80. władze pil-
nowały, aby sowiecka zbrodnia 
nie wyszła na jaw, winą obciąża-
no Niemc ów. W PRL o Katyniu 
nie można było publicznie mó-
wić ani pisać.

Rodziny pomordowanych były 
szykanowane, wdowy wyrzucano 
z pracy. Dzieci nie były przyjmo-
wane na studia. Do 1990 r. nie po-
zwalano wymieniać zbrodni ka-
tyńskiej jako zbrodni sowieckiej. 
Po raz pierwszy o mordach doko-

nanych w Katyniu mówiono pod-
czas wieców w październiku 1956 
r., wspominali o nich działacze 
opozycji. Walkę z kłamstwem ka-
tyńskim podjęła prasa drugiego 
obiegu w połowie lat 80. XX w.Od 
lat 80. ks. Stefan Niedzielak odpra-
wiał msze święte w warszawskim 
kościele pw. św. Karola 
Boromeusza za ofiary zbrod-
ni katyńskiej. Na koście-
le pojawiło się epitafium: 
„Poległym na Wschodzie”.

Walczył o pamięć pomordowanych Polaków

III Rzeszę. Trybunał w wydanym 
w 1946 r. wyroku pominął sprawę 
zamordowania polskich oficerów 
z powodu braku dowodów.

Władze ZSRR przyznały się 
do odpowiedzialności sowieckiej 
Rosji za zbrodnię katyńską do-
piero po 50 latach, nazywając ją 
jedną z cięższych zbrodni stali-
nizmu. Jako winni wskazani zo-
stali komisarz NKWD Ławrientij 
Beria i jego zastępca Wsiewołod 
Mierkułow. W 1990 r. ówczesny 
I sekretarz Komitetu Centralnego 
KPZR Michaił Gorbaczow przeka-
zał Polsce część sowieckich doku-
mentów dotyczących tej sprawy.

Ksiądz Zdzisław Peszkowski, 
kapelan Rodzin Katyńskich
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 MURDER IN THE KATYN FOREST

Prof. Stanisław Swianiewicz, a pri-
soner of the Kozielsk camp, was wit-
hdrawn from the transport just be-
fore his execution. He was taken to 
the NKVD prison in Lubianka. The 
Russians decided that it could be of 
use to them, as he was an outstan-
ding economist, an expert in the eco-
nomies of the USSR and Germany. 
The Soviets sentenced him to 8 ye-
ars in a labor camp for espionage.
After his release in April 1942, 
he joined General Anders’ army. 

There he submitted a report on his 
stay in Kozielsk. He saw prisoners 
transferred from Kozielsk to cars 
and taken to the Katyn forest.
In 1944, he presented his testi-
mony to the British ambassa-
dor to the Polish government. 
This testimony became part of 
the book „The Katyn Massacre 
in the Light of Documents”, pub-
lished in 1948, accusing the Soviet 
Union of murdering Polish pri-
soners of war.

Chaplain Peszkowski

Among the victims of the Katyn 
Massacre were 12 generals, one admi-
ral, 82 colonels, 205 lieutenant colonels, 
563 majors, 1,521 captains, 18 naval cap-
tains, 1,830 lieutenants, 4,149 „other of-
ficers”, and 21 clergymen of various de-
nominations. Reserve officers, called 
to the army at the outbreak of the war, 
were also a large group. They represen-

ted the Polish intelligentsia: doctors, la-
wyers, teachers, engineers, writers, po-
litical activists, and officials.

The only woman murdered in Katyn 
was 32-year-old Second Lieutenant 
Janina Lewandowska, daughter of 
the famous General Józef Dowbor-
Muśnicki, commander in the Greater 
Poland Uprising. She finished music 

school, trained as a pilot and paratro-
oper. At the age of 22, she was the first 
woman in Europe to jump with a pa-
rachute from a height of over 5 km. 
She met her husband, Lt. Mieczysław 
Lewandowski, during a glider show. 
They got married in June 1939. During 
the September campaign, she served in 
the 3rd aviation regiment.

among others executed, there were officers, doctors, lawyers, officials, and clergy

Hidden truth

An eyewitness to the massacre of Polish officers

It is forbidden to talk about the Soviet crime
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Zdzisław Peszkowski, a partici-
pant in the September campaign 
in 1939, was one of the few survi-
vors of the POW camp in Kozielsk.

He left for the Middle East to-
gether with the army of General 
Władysław Anders. He walked the 
entire combat trail, settled in Great 
Britain after the war and was orda-
ined a priest. He returned to Poland 
in 1989.

He devoted his life to the Katyn 
cause. In the mid-90s, he beca-

me the chaplain of, inter alia, 
Katyn Families. He was the foun-
der and president of the „Golgotha 
of the East” Foundation. Thanks to 
him, military cemeteries in Katyn, 
Kharkiv and Miednoje were created, 
as well as numerous monuments and 
memorials in honor of Polish offi-
cers. He emphasized that the flower 
of the Polish intelligentsia was bu-
ried in the Katyn forests. In January 
2000, the Seym supported his can-
didacy for the Nobel Peace Prize.

Death 
of the 
Polish 
elite Moscow’s lie about

the genocide in Katyn

Swianiewicz’s report

The first information abo-
ut the Katyn massacre was re-
ported by the German press in 
1943. A special commission of the 
International Red Cross was es-
tablished to prepare a report. It 
showed that the murder had ta-
ken place before the Germans at-
tacked the USSR.

The Russians insisted that 
it was the work of the Nazis. 
The Katyn case was even sup-
posed to be brought before the 
International Military Tribunal 
in Nuremberg. The prosecutor 
from the USSR, Roman Rudenko, 
brought an indictment of genoci-
de of about 11,000 Polish officers 

Until the end of the 1980s, the 
authorities made sure that the 
Soviet crime did not come to light, 
and the Germans end up being bla-
med. In the People’s Republic of 
Poland, Katyn could not be spo-
ken or written in public.

The families of the murdered 
were harassed, widows were fired 
from work. Children were not ad-
mitted to universities. Until 1990, it 
was forbidden to mention the Katyn 
massacre as a Soviet crime. For the 

first time, the murders committed 
in Katyn were mentioned during 
rallies in October 1956, as opposi-
tion activists mention. The fight 
against the Katyn lie was started 
by the second-circulation press in 
the mid-1980s. From the 1980s, Fr. 
Stefan Niedzielak celebrated holy 
masses for the victims of the Katyn 
massacre in the Warsaw church 
of st. Charles Borromeo. An epi-
taph appeared on the church: „To 
the Fallen in the East”.

He fought for the memory of murdered Poles

in Katyn by the Third Reich. In 
its judgment issued in 1946, the 
Tribunal ignored the case of the 
murder of Polish officers due to 
lack of evidence. The USSR autho-
rities admitted responsibility of 
Soviet Russia for the Katyn mas-
sacre only after 50 years, calling 
it one of the most serious crimes 
of Stalinism. The NKVD com-
missioner Lavrenty Beria and 
his deputy Vsevolod Merkulov 
were indicated as guilty. In 1990, 
Mikhail Gorbachev, the then 
First Secretary of the Central 
Committee of the CPSU, handed 
over to Poland some of the Soviet 
documents relating to this matter.

Father Zdzisław Peszkowski, 
chaplain of the Katyn Families
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