


KATYŃ …ocalić od zapomnienia

Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow z 23
na 24 sierpnia 1939 roku uścisnęli sobie
dłonie:

Sekretarz generalny WKPb Związku Radzieckiego Józef
Stalin i minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von
Ribbentrop

17 września 1939 – bez wypowiedzenia wojny ZSRR
zaatakował Polskę.
Pod koniec października 1939 r. przekazano w ręce NKWD
około 230 tys. jeńców polskich.
Do dziś zidentyfikowano około 130 łagrów, w których
znaleźli się Polacy.
Specjalną rolę spełniały trzy obozy: w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie.

Konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow:



17 września 1939 r. Armia Czerwona, 
wypełniając ustalenia z tajnego protokołu 
Ribbentrop – Mołotow, wkroczyła na 
wschodnie obszary Rzeczypospolitej

Radziecka agresja na Polskę



Wniosek Ławrientija Berii z akceptacją członków 
Politbiura WKP(b) – decyzja katyńska z 5 marca 1940 r.

Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw 
Wewnętrznych ZSRR skierował do Józefa 

Stalina notatkę nr 794/B (794/Б), w której 
informował, że polscy jeńcy wojenni oraz 

więźniowie w więzieniach Zachodniej 
Białorusi i Ukrainy stanowią 

"zdeklarowanych i nie rokujących nadziei 
na poprawę wrogów władzy radzieckiej", 

stwierdził, że NKWD uważa za 
uzasadnione: rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców 

i 11 tys. więźniów, bez wzywania 
skazanych, bez przedstawiania zarzutów, 
bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu 

oskarżenia.



Miejsca zbrodni

5 marca 1940 r. władze sowieckie 
zadecydowały o wymordowaniu 

tysięcy obywateli polskich –
oficerów, żołnierzy, 

funkcjonariuszy, urzędników, 
duchownych. 

Od początku kwietnia do połowy maja 1940 r. rozpoczęto egzekucje w Katyniu 
koło Smoleńska, w Charkowie i Miednoje koło Kalinina (ob. Twer).



Miejsca zbrodni

Stacja Gniezdowo

Tu rozładowywano transporty z 
więźniami z Kozielska, których 
następnie ciężarówkami przewożono 
na miejsce kaźni w lasku katyńskim.



Miejsca zbrodni – wspomnienia…

„…moich kolegów wyładowywano i wsadzano do autobusów z
zamalowanymi szybami. Autobus po odwiezieniu jakiejś partii
wracał po upływie mniej więcej pół godziny po następną. Z tego
wywnioskowałem, że moich kolegów przewożono do jakiegoś
obozu, znajdującego się w stosunkowo niedużej odległości od
kolei [...]”

Stanisław Swianiewicz
(jeden spośród oficerów polskich 
internowanych w obozach sowieckich)



Fałszowanie prawdy
13 kwietnia 1943 r. władze niemieckie ujawniły, że na zajętych terenach ZSRR 

odkryto masowe groby zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. 

Członkowie delegacji polskiej z Warthegau’u
osobiście identyfikują jedne ze zwłok.

Delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie modlitwy 
nad masowym grobem.

Widok na miejsce grozy -W środku polska 
policja pomocnicza przy wydobywaniu zwłok.



Fałszowanie prawdy

15 kwietnia 1943 r. w odpowiedzi Sowieckie Biuro Informacyjne 
ogłosiło, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych 

na zachód od Smoleńska i "wpadli w ręce niemieckich katów 
faszystowskich w lecie 1941 r., po wycofaniu się wojsk sowieckich z 

rejonu Smoleńska". 

Komunikat stwierdzał: 

"Niemieckie zbiry faszystowskie, nie cofają się w tej swojej potwornej 
bredni przed najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za 

pomocą którego usiłują ukryć niesłychane zbrodnie, popełnione, 
jak to teraz widać jasno, przez nich samych".



Wielokrotnie strona polska zwracała się z zapytaniem do 
Józefa Stalina i radzieckiego ministra spraw 

zagranicznych, Wiaczesława Mołotowa, z prośbą o 
wyjaśnienie sytuacji. 

Niestety, Polacy otrzymywali mgliste zapewnienia, iż 
rzekoma amnestia, objęła także tych żołnierzy i albo 

pozostali oni na terenie ZSRR, albo niedługo powrócą z 
przymusowej emigracji. 

Sowietów, nie dziwił także fakt, nagłego urwania 
korespondencji z Polakami, którzy niegdyś regularnie 

pisywali do rodzin i przyjaciół pozostających na wolności.

Fałszowanie prawdy



Masowy grób oficerów - ekshumacja 1943 r.



Ciało majora WP, prawdopodobnie z 1 Pułku 
Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego

Węzeł katyński - ręce związane na 
plecach ofiary

Masowy grób oficerów - ekshumacja 1943 r.





„Rzeczywistość jest nie do zniesienia - pisała Zofia Nałkowska - gdyż 
jest niecała wiadoma. Dociera do nas w ułamkach zdarzeń, w 

strzępach relacji. Wiemy o spokojnych pochodach ludzi idących na 
śmierć...”

PAMIĘĆ…



Prawda o Katyniu 

Władze Wielkiej Brytanii i USA, mimo pełnej wiedzy o 
zbrodni, ze względu na własne cele polityczne nie 

popierały starań Polaków o ujawnienie prawdziwych 
winowajców. 

Dopiero w latach 50 – tych, senat USA powołał komisję, 
której śledztwo potwierdziło odpowiedzialność ZSRR 

za mord katyński.



Przez lata prawda o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana 
przez aparat państwa komunistycznego, a szczególną 
w tym rolę odgrywała cenzura. Urzędnicy dbali o to, 

by w publicznym przekazie nie pojawiła się 
informacja o sowieckiej zbrodni. 

Wiadomości o tym, co zdarzyło się w 1940 r. były więc 
przekazywane w relacjach rodzinnych, w 

nieformalnych grupach czy wydawnictwach –
zarówno emigracyjnych, jak i podziemnych.

Prawda o Katyniu 



Zbrodnia katyńska



Zbrodnia katyńska



Ocalić od zapomnienia
„Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i 

nie może być wymazana z pamięci Europy”- Jan Paweł II



Dziękuję za uwagę!

Wykonała: Aleksandra Andruszczak

Klasa VIII b
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