
Zbrodnia katyńska



Czym była zbrodnia
katyńska?

• Zbrodnia katyńska to 
ludobójstwo, zbrodnia
przeciwko ludzkości popełniona 
przez NKWD. Zaliczana jest do 
zbrodni wojennych.

• Rozpoczęła się 5 marca 1940
roku w Katyniu na terenie
ZSRR, a zakończyła tego
samego roku w maju.

• Z rozkazu Józefa Stalina 
zginęło tam łącznie około         
22 000 „wrogów władzy 
sowieckiej” – patriotów 
polskich. 





Planowanie zbrodni

• Już we wrześniu 1939 roku
Ławrientij Beria wydał
rozporządzenie o budowie sieci
obozów dla jeńców wojennych.

• W październiku 1939 roku
zdecydowano 
o budowie obozów w 
Kozielsku, Starobielsku oraz 
Ostaszkowie.

• Już w lutym 1940 roku
więziono tam funkcjonariuszy 
policji, oficerów Wojska 
Polskiego a także  inteligencję 
polską.



Kto brał udział
w zbrodni?

• Zbrodnia została
popełniona przez
NKWD, czyli przez
Ludowy Komisariat
Spraw Wewnętrznych
ZSRR.

• Rozkaz o wymordowaniu 
polskich jeńców 
wojennych uznanych „za 
zdeklarowanych i nie 
rokujących nadziei 
poprawy wrogów władzy 
sowieckiej” wydał Józef 
Stalin w dniu 5 marca 
1940 roku.



W jaki sposób
dokonywano
morderstw?

• Morderstwa na 
ludności polskiej
dokonywano poprzez
strzał w tył głowy z 
broni krótkiej.

• Zamordowanych 
polskich patriotów 
chowano w zbiorowych 
mogiłach na terenie 
dzisiejszej Rosji, 
Białorusi i Ukrainy.



Kłamstwo katyńskie
• Przez 50 lat ukrywano kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską.

• Po odkryciu grobów przez Niemców w 1943 roku, Sowieci wyparli się 

wszystkiego. Co więcej, rozpoczęli intensywną kampanię 

propagandową, mającą na celu zrzucenie odpowiedzialności za mord 

na polskich oficerach na Niemców. 

• Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie, 

który domagał się międzynarodowego śledztwa.

• W propagowaniu tzw. Kłamstwa katyńskiego wzięli udział również 

polscy komuniści. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że to Rosja 

odpowiedzialna jest za mord katyński.

• Rosjanie dopiero w kwietniu 1990 r. uznali swoją odpowiedzialność za 

zbrodnię. 

• W roku 1992, na polecenie ówczesnego prezydenta Rosji Borysa 

Jelcyna strona polska otrzymała kopie dokumentów dotyczących 

zbrodni, w tym wspomnianej tajnej decyzji politbiura z 5 marca 1940 r. 

• Rosja wszczęła nawet śledztwo, które zakończono jednak w 2005 r. 

uznając, iż mord na polskich jeńcach nie był ludobójstwem, lecz 

„zwykłym” przestępstwem, które uległo przedawnieniu.



Znaczenie zbrodni katyńskiej

• Zbrodnia katyńska jest 
ważnym wydarzeniemw 
dziejach historii narodu 
polskiego.

• Polacy przez wiele lat
domagali się od Rosji 
wyjaśnień w tej sprawie.

• W celu upamiętnienia
morderstwa dokonanego w 
Katyniu w Polsce powstały
liczne pomniki katyńskie i
tablice pamiątkowe. 
Utworzono również
cmentarze wojenne.

• Inicjatywy mające na celu 
upamiętnienie ofiar zbrodni 
katyńskiej pojedynczych 
ofiar realizowane są w 
ramach programu „Katyń… 
Ocalić od zapomnienia”.



Ofiary zbrodni 
katyńskiej



Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 listopada 2007 roku, 13 kwietnia 

obchodzimy święto państwowe –

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 



Źródła:
• https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/94473,Zbrodnia-Katynska-upamietnienia.html

• https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/94197,Zbrodnia-katynska-Najwazniejsze-fakty.html

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska

• http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_zbrodnia_katynska

• https://dzieje.pl/aktualnosci/zbrodnia-katynska

• http://muzhp.pl/pl/e/1234/mord-w-katyniu-wywiad

• https://www.gov.pl/web/rosja/80-rocznica-zbrodni-katynskiej-material-informacyjny-ambasady-rp-w-moskwie



Dziękuję za uwagę

Prezentację wykonała: 

Julia Olszak kl. 1btp


