
W cieniu 
katyńskiego 
lasu …

wystawa 

w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

i 10. rocznicę katastrofy samolotu Tu-154M pod 
Smoleńskiem



W 80. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 10. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej Muzeum Sił Powietrznych przygotowało wystawę 
poświęconą tym tragicznym wydarzeniom. 

Prezentujemy fotografie, dokumenty i pamiątki związane z ofiarami 
Zbrodni Katyńskiej, pochodzących z regionu Dęblina

Dopełniają ją zdjęcia związane z Janiną Lewandowską (córka 
generała Dowbor-Muśnickiego, lotniczka z 3 Pułku Lotniczego) -
jedyną kobietą wśród polskich jeńców zamordowaną w Katyniu, 
udostępnione przez Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie.

Prezentujemy także wybrane publikacje, które dotyczą tematyki 
katyńskiej. 

Klamrę dziejów stanowią zdjęcia i pamiątki związane z ówczesnym 
dowódcą Sił Powietrznych gen. pil. Andrzejem Błasikiem oraz załogą 
samolotu Tu-154M. Wśród nich są udostępnione przez panią Magdę 
Ziętek pamiątki po jej ś. p. mężu kpt. pil. Arturze Ziętek. 



Zbrodnia Katyńska to symboliczne 
określenie mordu popełnionego wiosną 
1940 r. przez funkcjonariuszy sowieckiego 
NKWD na Polakach, więzionych w obozach 
specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie oraz w więzieniach na 
obszarze tzw. Zachodniej Ukrainy i 
Zachodniej Białorusi (Kresy Wschodnie II 
RP, które po agresji 17 września 1939 r. 
zostały włączone do ZSRS). 



• „Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim 
miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolszewików, i gdzie 
GPU wymordowało 10 000 polskich oficerów...” donosiło 13 kwietnia 1943 r. radio 
Berlin. 

• W bezimiennych grobach życie straciło blisko 22 tysiące polskich obywateli –
oficerów wojska polskiego, służb mundurowych, przedstawicieli inteligencji i 
duchowieństwa. Wśród ofiar mordu znaleźli się również polscy lotnicy, których los 
rzucił na wschód w śmiertelne objęcia Związku Sowieckiego. Skala represji i 
zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia –
kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa, której 80. rocznicę obchodzimy 
w tym roku. Pod koniec walk wrześniowych, kiedy jasne stało się, że zwycięstwo 
ani przedłużanie obrony nie jest możliwe, polscy lotnicy zgodnie z rozkazami 
dowództwa podjęli ewakuację w celu prowadzenia dalszej walki na Zachodzie. W 
obliczu sowieckiego ataku, który nastąpił 17 września 1939 r. ewakuacja ta okazała 
się szczególnie utrudniona. Podpisany 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie pakt z Trzecią 
Rzeszą – znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow – otworzył Stalinowi drogę do 
wzięcia do niewoli tysięcy polskich żołnierzy, w tym lotników, których osadzono w 
trzech głównych obozach: Katyniu, Charkowie i Miednoje. W dniu 2 marca 1940 r. 
szef NKWD Ławrientij Beria przesłał do Józefa Stalina tajną notatkę nr 794/B, w 
której zasugerował wymordowanie polskich jeńców. Józef Stalin wspólnie z innymi 
członkami Politbiura podjął decyzję o fizycznej likwidacji wziętych do niewoli 
żołnierzy zatwierdzając notatkę własnoręcznym podpisem. W konsekwencji 22 
marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 który 3 kwietnia 1940 r. 
zapoczątkował eksterminację. Wśród prawie 22 tysięcy ofiar mordu znaleźli się 
także lotnicy. Uznany badacz historii lotnictwa Jerzy Pawlak podaje, że wśród 
zamordowanych było 268 oficerów, podchorążych i podoficerów lotnictwa Wojska 
Polskiego. Do tych ofiar należy jeszcze dołączyć 64 nazwiska lotników, którzy 
zginęli lub zmarli w obozach pracy przymusowej i innych miejscach kaźni. Spośród 
szeregu przedstawicieli korpusu lotnictwa zamordowanych przez Sowietów w 1940 
roku trudno jest wybrać osoby ważniejsze, czy mniej ważne. Mord dokonany na 
polskich żołnierzach, przedstawicielach elit i inteligencji miał swoje poważne 
następstwa, których doświadczamy do dzisiaj



por. rez. Piotr Malinowski
1909-1940 



Ostatnia pocztówka z 6 marca 1940 r., którą wysłał por. Piotr Malinowski 
do rodziny w Stężycy.



Kolejarz
urodzony i zam. w Stężycy a następnie
Zdołbunowie. 

Stanisław Piesiewicz 1892 -1940 



Stanisław Piesiewicz 1892 -1940                            
i Ferdynand Goetel 1890 - 1960



na fotografii druga z lewej żona S. Piesiewicza (siedzi).



Pismo Konsulatu
Federacji
Rosyjskiej inf. 
rodzinę, że nie
znaleziono
żadnych informacji
na temat
przebywania w 
ZSRS                      
Stanisława
Piesiewicza. 
1992 r. 



por. rez. Jerzy 
Stanisław
Łaszcz 1902 -
1940



por. sł. st. Henryk Marczak 
1909-1940



ppor. rez. Zygmunt Franciszek Marcinek
1913-1940
urodzony w Trojanowie. Oficer rez., pracownik biurowy 
CWL nr 1 w Dęblinie.



Aleksander 
Pieńczykowski                                        
i Julian Pieńczykowski  
1912 - 1940



Post. PP 
Władysław 
Wieczorek                      
1907-1940



st. post. Antoni Wojewoda
1881-1940.





przod. PP Władysław Dunia 
1894 - 1940. 



Por. rez. uzb. Zygmunt 
Sochacki 1906 -1940



przod. PP Jan Bernat 
1884 -1940



Janina Lewandowska
1908 – 1940



Janina Lewandowska, c. gen. Józefa Dobor-
Muśnickiego, lotnik – jeniec Kozielska. Jedyna
kobieta zamordowana w Katyniu. Podczas
ekshumacji w 1943 r. jej ciało przez zostało
odnaleziono przez Niemców. Fakt ten jednak
Niemcy ukryli. Czaszkę Janiny Lewandowskiej
zabrał ze sobą prof. Gerhard Butz i zostawił na
Uniwersytecie Wrocławskim. Po wojnie Jej
czaszka była w raz pięcioma innymi ukryta. 
Prof. Bolesław Popielski zdradził tajemnicę
czaszek dopiero w 1997 r. 
W 2005 r. zidentyfikowano czaszkę Janiny
Lewandowskiej i w tym samym roku 4 
listopada pochowano w grobowcu rodzinnym
Dowbor-Muśnickich w Lusowie



por. rez. Kazimierz Kurek 
1914-1940.



Katastrofa smoleńska

• katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której
doszło pod Smoleńskiem (Federacja Rosyjska) 10 kwietnia 2010 roku. 
Zginęło w niej dziewięćdziesiąt sześć osób, czyli wszystkie obecne na
pokładzie. Byli wśród nich: prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z 
małżonką, Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 
pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i
społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na
uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a 
także załoga samolotu.

• Historia Katynia połączyła się z tragedią w Smoleńsku. Odtąd daty
1940 – 2010 są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 







Brama Pamięci

• Tablica memoratywna została przygotowana specjalnie na 
obchody 10. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i 80. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. Granitowa płyta „still grey” 
inkrustowana jest białą marmurową czcionką oraz 
emblematami symbolicznymi ( orzeł Lotnictwa 
Wojskowego oraz odznaka pilota „gapa”) wykonanymi w 
brązie spiżowym.

• Wraz z realistycznym rzeźbiarskim popiersiem generała 
pilota Andrzeja Błasika i tablicą poświęconą generałowi -
inicjatorowi powstania Muzeum w Dęblinie, tworzy „Bramę 
Pamięci”- miejsca dedykowanego osobom i wydarzeniom 
ważnym dla historii polskiego lotnictwa.

• Projekt upamiętnienia powstał z inicjatywy Muzeum Sił 
Powietrznych, jego koncepcja była konsultowana z wdową 
po generale- panią Ewą Błasik. Autorem projektu oraz jego 
realizacji jest artysta rzeźbiarz- prof. Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, dr hab. Tomasz Sobisz. 



na wystawie wykorzystano dokumenty i fotografie ze zbiorów:

• Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora –
Muśnickiego w Lusowie (pamiątki związane z Janiną Lewandowską),

• Instytutu Pamięci Narodowej

• Sali Tradycji im. Żołnierzy 11 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w 
Stężycy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy (pamiątki 
związane z por. Jerzym Łaszczem i por. Henrykiem Marczakiem),

• Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (zdjęcia załogi Tu -154 M nr 101 oraz 
gen. Andrzeja Błasika),

• Zbiory prywatne Mariusza Jędrysa (pamiątki związane z post. Antonim 
Wojewodą),

• Zbiory prywatne Magdy Ziętek (pamiątki związane z kpt. pil. Arturem 
Ziętek),

• Zbiory prywatne Jarosława Frąckiewicza (pamiątki związane z por. Piotrem 
Malinowskim, Stanisławem Piesiewiczem, Aleksandrem Pieńczykowskim, 
Julianem Pieńczykowskim, post. Władysławem Wieczorkiem, post. 
Franciszkiem Szarugą, przod. Władysławem Dunią, Janem Bernatem i por. 
Kazimierzem Kurek).



Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie składa podziękowania wszystkim
instytucjom i osobom prywatnym, które udostępniły swoje zbiory na wystawę

opracowanie: Jarosław Frąckiewicz, Malwina Markiewicz 

Wykorzystano fragment artykułu, M. Arbuz „W cieniu katyńskiego lasu” w: Pod dobrymi skrzydłami nr 8.2020


