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FILM | „KATYŃ” 
Polska, 2007, 117 min 
 
reżyseria: Andrzej Wajda 
scenariusz: Andrzej Wajda, Władysław Pasikowski  
zdjęcia: Paweł Edelman, Marek Rajca 
muzyka: Krzysztof Penderecki 
montaż: Milenia Fiedler, Rafał Listopad 
obsada: Andrzej Chyra (porucznik Jerzy, w roku 1945 major LWP), Maja Ostaszewska (Anna, żona Andrzeja), Artur Żmijewski 
(rotmistrz Andrzej), Danuta Stenka (generałowa Róża), Jan Englert (generał), Magdalena Cielecka (Agnieszka Baszkowska, 
siostra porucznika Piotra Baszkowskiego), Agnieszka Glińska (dyrektorka gimnazjum, siostra porucznika Piotra Baszkowskiego), 
Paweł Małaszyński (porucznik pilot Piotr Baszkowski), Maja Komorowska (matka rotmistrza Andrzeja), Władysław Kowalski (Jan, 
ojciec rotmistrza Andrzeja, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Antoni Pawlicki (Tadeusz, syn Elżbiety), Agnieszka Kawiorska 
(Ewa, córka generałowej w latach 1943‒1945), Siergiej Garmasz (kapitan Popow), Joachim Paul Assböck (Muller), Waldemar 
Barwiński (podporucznik), Sebastian Bezzel (oficer Propaganda Abteilung), Jacek Braciak (porucznik Klin, przyjaciel Jerzego), 
Stanisław Brudny (człowiek na moście), Stanisława Celińska (Stasia, gospodyni w domu generała), Leon Charewicz (major 
przesłuchujący Agnieszkę), Waldemar Czyszak (kamieniarz), Alicja Dąbrowska (aktorka grająca Antygonę) i in. 

 
17 września 1939 roku ZSRR napada na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną. 
Pierwszy film fabularny w pełni poświęcony okolicznościom sowieckiej zbrodni wojennej dokonanej podczas II wojny światowej 
przez NKWD na ponad 20 tysiącach polskich oficerów. 
 
Film przedstawia zbrodnię katyńską z kilku perspektyw. Bohaterami są internowani w rosyjskich obozach jenieckich żołnierze 
Wojska Polskiego oraz kobiety, które czekają na powrót swych mężów, ojców i synów. Fabuła losów jeńców polskich zawiera 
analogie do faktów opisanych w autentycznych pamiętnikach polskich oficerów przetrzymywanych od 1939 do 1940 r. 
w Kozielsku. „Katyń” pokazuje bezduszną machinę terroru, jakim została objęta Europa Wschodnia w latach II wojny światowej. 

https://filmpolski.pl/fp/index.php/1117166
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1119917
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1194
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1118269
https://filmpolski.pl/fp/index.php/11229
https://filmpolski.pl/fp/index.php/112289
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1128003
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1135922
https://filmpolski.pl/fp/index.php/111520
https://filmpolski.pl/fp/index.php/114061
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1134711
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1137950
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1122662
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1122662
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1115668
https://filmpolski.pl/fp/index.php/114064
https://filmpolski.pl/fp/index.php/111460
https://filmpolski.pl/fp/index.php/113502
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1131649
https://filmpolski.pl/fp/index.php/1153645
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Film daje również odpowiedź na pytanie na czym polegało tzw. „kłamstwo katyńskie” w powojennej Polsce, podlegającej ZSRR 
w latach 1945-1989. 

 
 

KŁAMSTWO KATYŃSKIE JAKO JEDEN Z FUNDAMENTÓW IDEOLOGICZNYCH PRL 
 
Temat lekcji 
Kłamstwo katyńskie jako jeden z fundamentów ideologicznych PRL 

 
Czas trwania lekcji 
2 x 45 min 

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historycznym, 
→ charakteryzuje sytuację polityczną ludności polskiej na ziemiach okupowanych przez Związek Radziecki w 

trakcie II wojny światowej, 
→ wskazuje, że Związek Radziecki pod przywództwem Józefa Stalina dążył do zlikwidowania państwa polskiego 

lub do zupełnego podporządkowania narodu polskiego władzom ZSRR, 
→ korzysta z pojęć: Związek Radziecki, pakt Ribbentrop-Mołotow, łagry, NKWD, kłamstwo katyńskie, komisja 

Burdenki, zbrodnia wojenna, ludobójstwo, cenzura polityczna, homo sovieticus, 
→ wymienia postaci historyczne: Józef Stalin, Winston Churchill, Władysław Sikorski, Wiaczesław Mołotow, Iwan 

Majski, Nikołaj Burdenko, 
→ postrzega film jako jedno ze źródeł wiedzy o epoce. 

 

Powiązanie z podstawą programową 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich i sowieckich (m.in. Auschwitz, Palmiry, 
Piaśnica, Ponary, Katyń, Miednoje, Charków), 

→ porównuje system sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady; 
omawia kwestie deportacji i wysiedleń ludności oraz jej planowanego wyniszczenia, 

→ wyjaśnia i omawia sposoby upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizm Polaków na przykładzie Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Katyniu, 

→ porównuje i ocenia założenia i metody polityki III Rzeszy i Związku Sowieckiego w okupowanej Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem eksterminacji inteligencji i duchowieństwa, 

→ ocenia znaczenie układu Sikorski-Majski dla obywateli polskich, znajdujących się pod okupacją sowiecką. 

 
Metody i formy pracy 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem: 
 

→ samodzielne wyszukiwanie i selekcja informacji (po projekcji filmu, przed lekcją podsumowującą), 
→ analiza i interpretacja dzieła filmowego, 
→ analiza fotosu filmowego – interpretacja symboliki zawartej w kadrze filmowym, 
→ analiza mapy historycznej – odczytywanie informacji zawartych na mapie, 
→ analiza źródeł malarskich – interpretacja dzieła malarskiego nawiązującego do zbrodni sowieckich, 
→ analiza fotografii z epoki – interpretacja źródła historycznego o charakterze ikonograficznym, 
→ analiza tekstu źródłowego z epoki. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
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→ fragment filmu dokumentalnego Las katyński (reż. Marcel Łoziński, 1990), dostępny w serwisie YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KgmCVzDWLQ0, 

→ karty pracy. 
→  

Przygotowanie do lekcji 
Lekcje powinny się odbyć po obejrzeniu przez uczniów filmu Katyń. Na lekcje uczniowie przynoszą wypełnione ołówkiem karty 
pracy (Karta pracy nr 1) dotyczące pojęć związanych z polityką ZSRR wobec Polaków w okresie II wojny światowej. Karta zawiera 
również nazwiska postaci historycznych, które nie pojawiły się w filmie Katyń, ale pozostają istotne ze względu na udział w 
autentycznych wydarzeniach. 
 

PRZEBIEG LEKCJI  
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji i pyta o wrażenia uczniów po projekcji filmu Katyń. Zadaje także pytanie, czy znają filmy, 
których akcja rozgrywa się w tym samym okresie. Nauczyciel pyta o wiedzę uczniów na temat II wojny światowej i stara się tak 
pokierować rozmową, żeby uczniowie opowiedzieli, co wiedzą na temat sowieckiej okupacji Polski w latach 1939‒1941. Pyta 
także, czy uczniowie znają określenie zbrodnia wojenna, i po krótkiej dyskusji wyjaśnia to pojęcie. Następnie dokonuje z uczniami 
analizy tabeli (Karta pracy nr 1), którą podopieczni mieli wypełnić w domu. 

 
Realizacja tematu 

→ Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 2, żeby dokonać analizy formalnej i historycznej filmu Katyń. Kadry zostały 
dobrane w taki sposób, aby od grozy zbrodni katyńskiej (w przejmujący sposób ukazanej w finale filmu) przejść do 
wątku kłamstwa katyńskiego i etapów tworzenia fałszywej narracji, która oficjalnie obowiązywała w przestrzeni 
publicznej przez 45 lat funkcjonowania PRL.  

→ W trakcie realizacji zadań z Karty pracy nr 2 (sekcja: Ekranowa zbrodnia katyńska) warto podkreślić, że słowa zapisane 
w kalendarzyku przez filmowego rotmistrza Andrzeja (Artur Żmijewski) są niemal dokładnym cytatem z autentycznej 
relacji majora Adama Solskiego (1895‒1940), ofiary zbrodni katyńskiej: „Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się 
szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!). Przywieziono gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu 
szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6.30 (8.30). Pytano mnie o obrączkę (...). Zabrano ruble, 
pas główny, scyzoryk (...)”. Wypada także wspomnieć o wizualnym aspekcie ekranowej zbrodni katyńskiej – twórcy 
filmu inspirowali się autentycznymi fotografiami wykonanymi podczas ekshumacji ciał w 1943 roku (warto wyświetlić 
kilka zdjęć – dostępne są m.in. w serwisie Wikipedia w ramach hasła „Zbrodnia katyńska”).  

→ Katyń Andrzeja Wajdy zestawiany jest z fragmentem dokumentalnego Lasu katyńskiego (1990) Marcela Łozińskiego. 
Do analizy została wybrana finałowa scena (początek ok. 46:00) rozmowy między córką jednej z ofiar, a Iwanem 
Nozdriowem (byłym szefem Archiwum NKWD w Smoleńsku). Scena ta dobitnie pokazuje sposób myślenia w kategoriach 
homo sovieticus. Swoimi odpowiedziami na pytania funkcjonariusz NKWD potwierdza niejako, że sowiecki system 
totalitarny odarł go z jakiejkolwiek godności i wykształcił w nim cechę braku poczucia odpowiedzialności za udział w 
zbrodni (co prawda Nozdriow przekonuje, że nie uczestniczył w rozstrzeliwaniach, ale z kontekstu wynika, że w 1940 
roku wiedział o morderstwach NKWD). Homo sovieticus nie myśli samodzielnie – tu odwołanie do wypowiedzi 
Nozdriowa: „Ja mogłem tylko patrzeć, co robi góra, a do mnie należało słuchać i wykonywać polecenia”. 

→ Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 3. Zamieszczono na niej dwa rodzaje źródeł ikonograficznych: mapę oraz 
dzieła malarskie. Analiza poszczególnych źródeł ma wskazać na skalę i rozmiary zbrodni sowieckich – mapa pokazuje 
rozmieszczenie polskich jeńców wojennych na europejskich terenach ZSRR. Wynika z niej, że mordów na Polakach we 
wszystkich przypadkach dokonywano w znacznej odległości od miejsc internowania. Sowietom zależało, żeby 
ewentualni przypadkowi świadkowie zdarzeń (okoliczna ludność cywilna) nie mieli pojęcia, skąd pochodzą 
rozstrzeliwane osoby. Mapa informuje także, że poza wymordowaniem polskich żołnierzy 60 tysięcy obywateli polskich 
zostało przesiedlonych do odległego Kazachstanu (który był wówczas częścią ZSRR). 

→ Dwa dzieła malarskie metaforycznie pokazują dwa odrębne elementy losu Polaków w ZSRR. Obraz Zdzisława 
Beksińskiego Bez tytułu/Katyń w sugestywny sposób oddaje grozę związaną ze skutkami zbrodni katyńskiej i, szerzej, 
wszystkich zbrodni sowieckich. Stojące nad dołem ludzkie szkielety okryte żołnierskimi mundurami to metafora 
niewyobrażalnej zbrodni ludobójstwa. Oczywiście to jedna z możliwych interpretacji dzieła – obraz Beksińskiego można 
odczytywać w kategoriach uniwersalnych – jako pacyfistyczną przestrogę przed jakąkolwiek wojną, która zawsze niesie 
ze sobą śmierć niewinnych osób.  
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Z kolei obraz Stefana Centomirskiego Polacy na Syberii! przedstawia doświadczenie wszystkich Polaków, którzy w 
wyniku II wojny światowej dostali się w ręce Sowietów. Zdecydowana większość obywateli II RP doświadczyła wywozu 
więziennymi (bydlęcymi) pociągami daleko na wschód ZSRR.  

→ Jako ostatnią nauczyciel rozdaje Kartę pracy nr 4, na której znajduje się zadanie polegające na analizie tekstu 
źródłowego z epoki – są to zalecenia cenzury PRL w kwestii funkcjonowania zbrodni katyńskiej w przestrzeni publicznej 
PRL. Zalecenia pochodzą z lat 70. XX wieku i przedstawiają działania podejmowane przez urząd cenzury (GUKPPiW) 
wobec publikowania jakichkolwiek treści na temat zbrodni katyńskiej. 

 
Podsumowanie tematu 
Nauczyciel podkreśla, że pamięć o zbrodni katyńskiej pozostaje jednym z fundamentów dzisiejszego funkcjonowania polskiej 
pamięci historycznej. Wskazuje, że film Katyń Andrzeja Wajdy stanowi element polskiej debaty publicznej na temat tego ważnego 
wydarzenia historycznego. Warto podkreślić, że stworzenie filmu fabularnego o zbrodni katyńskiej było dla Andrzeja Wajdy 
swoistym życiowym credo i zabiegał o to przez kilkadziesiąt lat. Jakub Wajda (1900‒1940) był jedną z ofiar sowieckiego mordu, 
dlatego Andrzej Wajda traktował realizację filmu Katyń jako powinność wobec swojego tragicznie zmarłego ojca. 

 
Praca domowa 
Zadaniem domowym podsumowującym temat może być polecenie lektury i analizy wybranych strof wiersza Feliksa Konarskiego 
Katyń: 
 
Tej nocy zgładzono Wolność 
W katyńskim lesie... 
Zdradzieckim strzałem w czaszkę 
Pokwitowano Wrzesień. 
 
Związano do tyłu ręce, 
By w obecności kata 
Nie mogły się wznieść błagalnie  
Do Boga i do świata.  
 
Zakneblowano usta,  
By w tej katyńskiej nocy 
Nie mogły błagać o litość,  
Ni wezwać znikąd pomocy.  
 
W podartym jenieckim płaszczu  
Martwą do rowu zepchnięto 
I zasypano ziemią 
Krwią na wskroś przesiąkniętą.  
 
Tej nocy zgładzono Prawdę  
W katyńskim lesie,  
Bo nawet wiatr, choć był świadkiem,  
Po świecie jej nie rozniesie...  
 
Bo tylko księżyc niemowa,  
Płynąc nad smutną mogiłą,  
Mógłby zaświadczyć poświatą  
Jak to naprawdę było...  
 
Minęły od tego czasu,  
Od owych chwil straszliwych?  
A sprawiedliwość milczy,  
Nie ma jej widać wśród żywych.  
 
Widać we wspólnym grobie  
Legła przeszyta kulami ‒  
Jak inni ‒ z kneblem na ustach,  
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Z zawiązanymi oczami.  
 
Bo jeśli jej nie zabrała,  
Nie skryła katyńska gleba,  
Gdy żywa ‒ czemu nie woła,  
Nie krzyczy o pomstę do nieba?  
 
Czemu ‒ jeżeli istnieje ‒  
Nie wstrząśnie sumieniem świata?  
Czemu nie tropi, nie ściga,  
Nie sądzi, nie karze kata?  
 
Zgładzono sprawiedliwość,  
Prawdę i wolność zgładzono  
Zgładzono w smoleńskim lesie  
Pod obcej nocy osłoną...  
 
I tylko p a m i ę ć została  
Po tej katyńskiej nocy...  
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,  
Nie chciała ulec przemocy  
 
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć  
I p r a w d ę po świecie niesie ‒  
Prawdę o jeńców tysiącach  
Zgładzonych w katyńskim lesie. 
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KARTA PRACY NR 1 
 
Wyszukaj w Internecie znaczenia poniższych pojęć oraz napisz krótkie biogramy wymienionych postaci historycznych:  
Relacje polsko-sowieckie w latach II wojny światowej i po 1945 roku – podstawowe pojęcia 
 

Pojęcie: Krótka charakterystyka 

ZSRR  
 
 
 

pakt Ribbentrop-Mołotow  
 
 

łagry  
 
 

NKWD  
 
 

kłamstwo katyńskie  
 
 
 

komisja Burdenki  
 
 
 

zbrodnia wojenna  
 
 

cenzura polityczna  
 
 

Józef Stalin  
 
 
 

Winston Churchill  
 
 

Władysław Sikorski  
 
 
 

Wiaczesław Mołotow  
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KARTA PRACY NR 2 
Analiza Katynia oraz Lasu katyńskiego pod kątem formalnym i historycznym 

 

Ekranowa zbrodnia katyńska 
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Etapy tworzenia kłamstwa katyńskiego w przestrzeni publicznej 
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Walka o zachowanie pamięci o zbrodni katyńskiej 
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Las katyński – rozmowa córki ofiary z byłym szefem archiwum NKWD w Smoleńsku 

 

 

„[Jakie jest] moje [zdanie]? Ja wierzę oficjalnym 
oświadczeniom, wersji, która aktualnie obowiązuje”. 
„Ja mogłem tylko patrzeć, co robi góra, a do mnie należało 
słuchać i wykonywać polecenia”. 
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KARTA PRACY NR 2 
Analiza Katynia oraz Lasu katyńskiego pod kątem formalnym i historycznym – propozycja uzupełnienia 

 

Ekranowa zbrodnia katyńska 

 
 
 
 
 
 

Z punktu widzenia filmowej narracji ciekawy jest zabieg  
z kalendarzykiem, dzięki któremu w finale filmu widzowie cofają się do wydarzeń 
przedstawiających zbrodnię katyńską. Sekwencja ukazująca zbrodnię została 
zrealizowana z ogromną dbałością o detale i jednocześnie jest bardzo wymowna, 
m.in. dzięki temu, że wszelkie dialogi i monologi zostały ograniczone do 
niezbędnego minimum. Dominuje narracja wizualna nad słowną. 
 
 
 
 
Film pokazuje, że część żołnierzy polskich rozstrzelano po krótkim przesłuchaniu 
(o charakterze sfingowanego procesu sądowego) w budynku więzienia NKWD. 
Ekranowi funkcjonariusze NKWD zostali przedstawieni jak bezwolne maszyny do 
zabijania (warto zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach nie widać twarzy 
egzekutorów). 
 
 
 
 
 
 
Większość żołnierzy polskich czekał ten sam los – szybka egzekucja nad dołem 
śmierci w lesie katyńskim. W filmie widać, jak bez żadnego wahania 
funkcjonariusze NKWD wykonują zlecone im zadanie. Działają szybko, 
mechanicznie, bez żadnego zastanowienia. Zobrazowano funkcjonowanie 
doskonałej machiny śmierci.  
 
 
 
 
 
 
 
Kamera skupia się także na detalu, jakim jest tzw. węzeł katyński, czyli 
przemyślane jednoczesne skrępowanie rąk  
i szyi w taki sposób, żeby związana osoba podduszała się, próbując wyswobodzić 
ręce.  
 
 
 
 
 
 
Masowy grób katyński. Żeby mieć pewność, że wszyscy polscy żołnierze zostali 
zabici, przed zasypaniem grobu funkcjonariusz NKWD wbijał w ciała bagnet.  
W filmie groby zaprojektowano na podstawie dokumentacji fotograficznej z 1943 
roku ‒ sporządzonej, gdy prowadzono prace związane z ekshumacją ciał.  



 

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska 
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 
go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

12 

Etapy tworzenia kłamstwa katyńskiego w przestrzeni publicznej 

 
 
 
 
 
 

Pierwszy etap tworzenia kłamstwa katyńskiego polegał na utrwaleniu oficjalnej 
– sowieckiej – wersji zbrodni katyńskiej w przestrzeni Ludowego Wojska 
Polskiego. Żołnierze nowej armii polskiej (zarządzanej przez osoby wyznaczone 
przez Józefa Stalina) mieli obowiązek zaświadczać, że mordu katyńskiego 
dokonali Niemcy. Ekranowy Jerzy (Andrzej Chyra), jeden z nielicznych ocalałych 
ze zbrodni katyńskiej, nie może pogodzić się z nową rzeczywistością. Dopóki 
trwała wojna – Jerzy walczył z hitlerowską III Rzeszą i nie myślał zanadto  
o okolicznościach związanych ze zbrodnią katyńską. Gdy jednak zrozumiał, że 
prawda o Katyniu nie ujrzy światła dziennego, załamał się psychicznie i popełnił 
samobójstwo.  
 
 
Poprzez przekaz audiowizualny (atrakcyjny z punktu widzenia odbiorcy) Rosjanie 
i polscy komuniści zaczęli budować nową narrację na temat zbrodni katyńskiej. 
Szeroki dostęp do filmu dokumentalnego miał doprowadzić do zaszczepienia w 
społeczeństwie polskim oficjalnego stanowiska – zgodnego z sowiecką racją 
stanu. 
 
 
 
 
 
 
 
Kłamstwo katyńskie jako element edukacji szkolnej. Nowy uczeń – syn ofiary 
zbrodni katyńskiej – nie może napisać prawdy w swojej ankiecie osobowej. Przez 
cały okres istnienia PRL w podręcznikach szkolnych obowiązywała narracja 
sowiecka w kontekście zbrodni katyńskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka próbuje walczyć o prawdę o zbrodni katyńskiej. Chce, aby na 
symbolicznej płycie na grobie jej brata zamordowanego w Katyniu pojawiła się 
informacja o właściwej dacie śmierci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jej zabiegi zostają ukrócone przez nowe, komunistyczne władze Polski, 
Agnieszka trafia do więzienia. Władze PRL eliminują z przestrzeni publicznej 
jakiekolwiek (nawet najdrobniejsze) informacje o rzeczywistych wykonawcach 
zbrodni katyńskiej. 
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Walka o zachowanie pamięci o zbrodni katyńskiej 

 
 
 
 
 
 

Ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentacji oraz artefaktów odnalezionych 
w trakcie prac ekshumacyjnych. Ukrycie materiałów w specjalnej skrytce, żeby nie 
dostały się w ręce Rosjan lub komunistycznego wojska polskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scena ta nawiązuje do autentycznego wydarzenia, jakim było ukrycie kopii 
dokumentów i części przedmiotów należących do ofiar zbrodni katyńskiej. 
Dokonał tego zespół pod kierownictwem dra Jana Robla – pracownika 
krakowskiego Instytutu Medycyny Sądowej  
i Kryminalistyki w Krakowie. Materiały odnalazły się  
w 1991 roku.  
 
 
 
 
 
 
Siostry Baszkowskie reprezentują powojenny podział polskiego społeczeństwa. 
Część społeczeństwa (np. Irena) zdecydowała się zaakceptować nową 
rzeczywistość, nie szukać sprawiedliwości i budować nową Polskę. Z kolei inni (np. 
Agnieszka) zdecydowali się walczyć z nową komunistyczną rzeczywistością. Ci, 
którzy zdecydowali się nie składać broni, zasilili w większości szeregi polskiego 
podziemia niepodległościowego (tzw. żołnierze wyklęci). 
 
 
 
 
 
 
Sprofanowana tablica nagrobna symbolizuje nieprzejednanie nowych władz 
Polski. Komuniści nie cofali się przed wszelkimi niegodziwościami, byle tylko 
prawda o Katyniu nie wyszła na jaw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamięć o Katyniu przetrwała w przestrzeni prywatnej. Symbolizuje to spotkanie 
generałowej z jej byłą służącą, która przechowała szablę po zamordowanym 
generale. Szabla ta stanowić będzie symbol pamięci o oficerach zamordowanych 
Katyniu. Kolejne pokolenie będzie kultywować pamięć o tragicznie zmarłych 
żołnierzach. 
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Las katyński – rozmowa córki ofiary z byłym szefem archiwum NKWD w Smoleńsku 

 

 

„[Jakie jest] moje [zdanie]? Ja wierzę oficjalnym oświadczeniom, wersji, która 
aktualnie obowiązuje”. 
„Ja mogłem tylko patrzeć, co robi góra, a do mnie należało słuchać i wykonywać 
polecenia”. 
 
Wypowiedź Nozdriowa świadczy o zupełnym wyzbyciu się poczucia 
odpowiedzialności. Dobry funkcjonariusz NKWD miał wykonywać rozkazy i nie 
pytać o ich sens. Słowa bohatera dowodzą, że również funkcjonariusze NKWD byli 
poddani swoistemu terrorowi – mieli świadomość, iż w każdej chwili z katów mogą 
stać się ofiarami zbrodniczego systemu.  
 
Finałowe ujęcia Lasu katyńskiego w symboliczny sposób oddają grozę całego 
sowieckiego aparatu zbrodni. W wyniku działań sowieckich służb specjalnych 
życie straciły miliony ludzi w ZSRR i w krajach mu podlegających.  
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KARTA PRACY NR 3 
Źródła ikonograficzne dotyczące zbrodni katyńskiej 

 

 

1. Wskaż miejsca internowania 
polskich żołnierzy. 

2. Wskaż miejsca, w których 
rozstrzelano jeńców wojennych. 

3. Wskaż rzeczywiste  
i domniemane miejsca pochówków 
polskich żołnierzy.  

 

Zdzisław Beksiński Bez tytułu/[Katyń], 
1984 
1. Które elementy obrazu nawiązują 
bezpośrednio do zbrodni katyńskiej? 
2. Które elementy dzieła wywołują 
największe wrażenie na odbiorcy? 
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Stefan Centomirski Polacy na Syberię!, 
1986 

1. Które elementy obrazu nawiązują 
bezpośrednio do zbrodni 
katyńskiej? 

2. Wskaż, co może symbolizować 
wagon kolejowy. 
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KARTA PRACY NR 3 
Źródła ikonograficzne dotyczące zbrodni katyńskiej – propozycja uzupełnienia 

 

1. Wskaż miejsca internowania polskich 
żołnierzy. 

2. Wskaż miejsca, w których rozstrzelano 
jeńców wojennych. 

3. Wskaż rzeczywiste i domniemane 
miejsca pochówków polskich żołnierzy. 

Należy podkreślić, że polscy jeńcy wojenni 
stanowili elitę intelektualną narodu – 
wśród internowanych znajdowali się 
przedstawiciele inteligencji: lekarze, 
prawnicy, nauczyciele. Władzom sowieckim 
zależało, żeby zgładzić te osoby, które 
tworzyły polską naukę.  

 

Zdzisław Beksiński Bez tytułu/[Katyń], 
1984 
1. Które elementy obrazu nawiązują 
bezpośrednio do zbrodni katyńskiej? 
2. Które elementy dzieła wywołują 
największe wrażenie na odbiorcy? 

 

Stefan Centomirski Polacy na Syberię!, 
1986 

3. Które elementy obrazu nawiązują 
bezpośrednio do zbrodni 
katyńskiej? 

4. Wskaż, co może symbolizować 
wagon kolejowy. 
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KARTA PRACY NR 4 
Analiza tekstu źródłowego z epoki 

 

Przy ocenie materiałów na temat śmierci polskich oficerów w Katyniu należy kierować się następującymi kryteriami: 

1. Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich 

oficerów w lasach katyńskich. 

2. W opracowaniach naukowych, pamiętnikarskich, biograficznych można zwalniać sformułowania w rodzaju 

„rozstrzelany przez hitlerowców w Katyniu”, „zmarł w Katyniu”, „zginął w Katyniu”. Gdy w przypadku użycia 

sformułowań w rodzaju „zginął w Katyniu” podawana jest data śmierci, dopuszczalne jest jej określanie wyłącznie po 

lipcu 1941 r. 

3. Należy eliminować określenie „jeńcy wojenni” w odniesieniu do żołnierzy i oficerów polskich internowanych przez 

Armię Czerwoną we wrześniu 1939 r. Właściwym określeniem jest termin „internowani”. Mogą być zwalniane nazwy 

obozów: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, w których byli internowani polscy oficerowie, rozstrzelani później przez 

hitlerowców w lasach katyńskich. 

4. Nekrologi, klepsydry, ogłoszenia o nabożeństwach zgłoszonych w intencji ofiar Katynia oraz informacje o innych 

formach uczczenia ich pamięci mogą być zwalniane wyłącznie za zgodą kierownictwa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk. 

Źródło: Czarna księga cenzury PRL, t. 1, Londyn 1977, s. 63  

 

Pytania: 

1. Dlaczego urząd cenzury PRL nie zezwalał na wskazanie rzeczywistych sprawców zbrodni katyńskiej? 

2. Dlaczego dopuszczano do określania daty śmierci po lipcu 1941? 

3. Dlaczego nie wolno było stosować określenia jeńcy wojenni wobec zamordowanych żołnierzy? 

 


