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W tek zbrodni katy skiej w polskiej edukacji  

historycznej XX i XXI wieku 

Zbrodnia katy ska do dzi  budzi bardzo du e emocje. Dokonali jej cz onko-

wie Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych (NKWD) wczesn  wiosn  

1940 roku, w najg bszej tajemnicy przed wiatem. Zamordowano wówczas  

i zakopano w zbiorowych mogi ach oko o 22 tysi cy je ców wojennych i cywil-

nych, a tak e wi niów, którzy byli obywatelami II RP, zw aszcza Polaków, y-

dów, Bia orusinów, Ukrai ców i Litwinów1. W ród nich znale li si  m.in. ofice-

rowie, andarmi, policjanci, osadnicy, ziemianie i przedstawiciele inteligencji. 

Wszystkich najpierw, na kilka miesi cy przed t  zbrodni , internowano w obo-

zach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Kijowie i Mi sku2. 

Wydarzenia te by y wynikiem zaj cia przez Zwi zek Socjalistycznych Republik 

Sowieckich cz ci ziem polskich jesieni  1939 roku.  

Nied ugo pó niej, bo 5 marca 1940 roku, Biuro Polityczne sowieckiej 

Wszechzwi zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) oraz dyktator ZSRS 

Józef Stalin i szef NKWD awrientij Beria zatwierdzili decyzj  o wymordowa-

niu polskiej elity – inteligencji i innych znacz cych jednostek polskiej kultury, 

nauki i dziedzictwa narodowego3. Wobec tego w kwietniu i maju dosz o do eks-

terminacji skazanych na mier  ponad 22 tysi cy polskich je ców. Zostali za-

mordowani i zakopani w lesie m.in. pod Katyniem. Po raz pierwszy sprawa tej 

zbrodni globalnie ujrza a wiat o dzienne w roku 1943, kiedy masowe groby 

polskich oficerów odkryli o nierze Wehrmachtu. Strona polska wówczas za -

da a wyja nie  od Zwi zku Sowieckiego. To z kolei przyczyni o si  do zerwania 

stosunków mi dzy tymi dwoma krajami, które to stosunki kszta towa y si  od 

                                                 
1  W. Materski, Katy … nasz ból powszedni, Warszawa 2008, s. 9.  
2  A.L. Szcze niak, Katy ska zbrodnia, Radom 2006, s. 10.  
3  Tam e, s. 44; por. ten e, Katy . T o historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 163.  
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1941 roku, po inwazji wojsk niemieckich na ZSRS (22 czerwca 1941)4. Sprawa 

ta po czasy wspó czesne jest kwesti  szczególnie kontrowersyjn  w relacjach 

polsko-rosyjskich. Dla uczczenia pami ci ofiar tego mordu Sejm Rzeczpospoli-

tej Polskiej dnia 14 listopada 2007 roku uchwali  przez aklamacj  dzie  13 

kwietnia – Dniem Pami ci Ofiar Zbrodni Katy skiej5. Fakty, które wydarzy y 

si  pod Katyniem i w innych tego typu miejscach, w dzisiejszych czasach, cho  

s  bardzo dobrze znane i opisane szczegó owo w wielu opracowaniach, tudzie  

artyku ach naukowych, zas uguj  na kolejn  narracj , ale z nieco innej strony. 

Dlatego te  autor poni szego tekstu postanowi  przeanalizowa , jak do tej tema-

tyki odnosili si  poszczególni autorzy podr czników historii w latach III RP. 

Problematyka zbrodni katy skiej znalaz a swoje miejsce w programach na-

uczania historii i opracowaniach szkolnych, lecz by a ró nie rozpatrywana.  

W tre ciach podr cznikowych omawiano najcz ciej dwa zasadnicze zagadnie-

nia: po pierwsze – rozstrzelanie polskich obywateli pod Katyniem, Charkowem 

oraz Kalininem; po drugie – odkrycie grobów katy skich przez wojska III Rze-

szy i zerwanie stosunków polsko-sowieckich. Tre ci te, je eli chodzi o obj to , 

charakteryzowano bardzo ró nie, czasami bowiem jedynie sygnalizowano t  te-

matyk  w sposób ogólny, nieraz jednak starano si  wskaza  na fakty, a tak e 

wzbogaca  narracj  poprzez d u sze opisy i materia  graficzny.  

W czasach Polski Ludowej zarówno programy, jak i podr czniki historii  

w tej sprawie milcza y. Zgodnie z wyk adni  i ideologi  marksistowsk  wyst -

puj c  w ca ym systemie edukacji, teksty historyczne nie obejmowa y w ogóle 

problemów po wi conych okupacji sowieckiej na ziemiach polskich. Panowa a 

cenzura, a sama dyscyplina naukowa, jak  by a historia, s u y a w adzom jako 

narz dzie propagandy6. Zagadnienie zbrodni katy skiej pojawi o si  dopiero  

w szkolnej edukacji historycznej po roku 1989. Od tej pory zacz y z czasem 

nap ywa  coraz to nowsze wiadomo ci dotycz ce mordu i k amstwa katy skiego.  

Do ujmowanej tutaj tematyki odwo ywa y si  poszczególne programy na-

uczania skierowane do szkó . Wedle nich na etapie szko y podstawowej ucze  

                                                 
4  Ten e, Katy . T o historyczne…, s. 100–133; por. O. O’Malley, Masakra katy ska (raporty  

z lat 1943 i 1944), [w:] Katy . Relacje, wspomnienia, publicystyka, oprac. A.L. Szcze niak, 

Warszawa 1989, s. 194–217. Inwazj  t  przeprowadzono pod kryptonimem „plan Barbarossa”.  
5  Uchwa a Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Dnia 

Pami ci Ofiar Zbrodni Katy skiej (M.P. 2007, nr 87, poz. 944), ród o zaczerpni te ze strony in-

ternetowej: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/MPO/2007/87/944.pdf#zoom=90, [dost p: 

21.02.2017].  
6  M. Pawlak, Niemieckie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich w podr cznikach historii, 

maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. AJD Beaty 

Urbanowicz, Cz stochowa 2015, s. 140–141; por. J. Maternicki, Szkolna edukacja historyczna 

w Polsce w latach 1939–2000, „Wiadomo ci Historyczne” 2002, nr 3, s. 161–166; J. Wojdon, 

Propaganda polityczna w podr cznikach dla szkó  podstawowych Polski Ludowej (1944–1989), 

Toru  2001, s. 200–201; Z. Osi ski, Cele nauczania historii w szko ach podstawowych w Pol-

sce w latach 1944–1970, „Wiadomo ci Historyczne” 2007, nr 5, s. 27–37.  
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powinien zna , jaki by  los je ców polskich deportowanych do Zwi zku Sowieckie-

go. Zaproponowano, aby na lekcji nauczyciel zastosowa  elementy dyskusji i przez 

to wprowadzi  metod  aktywizuj c . Skoncentrowana mia a ona by  na polemice  

i wymianie zda  w sprawie oficerów polskich wymordowanych przez Rosjan7.  

W dalszej kolejno ci ucze  powinien by  rozumie  znaczenie i kryzys w stosunkach 

Polski z ZSRS, wywo any wydarzeniami z 1943 roku, a tak e pozna  nast pstwa 

zbrodni katy skiej. Autor programu poleci  dla zainteresowanych osób ksi k  An-

drzeja Leszka Szcze niaka, pt. Katy  – t o historyczne, fakty, dokumenty. Niezb dn  

dla ucznia rzecz  mia a by  te  znajomo  poj  takich, jak: obozy jenieckie, Mi -

dzynarodowy Czerwony Krzy  czy sprawa katy ska8. Nie zabrak o tych kwestii 

równie  w programach dla gimnazjum. W jednym z nich tematami, które mia y po-

informowa  m odzie  o tamtejszych wydarzeniach, by y: „Katy ” oraz „Mord  

w Katyniu i zerwanie stosunków polsko-radzieckich”9. W nim to by o zapisane, e 

ucze  powinien pami ta  takie zagadnienia, jak: mord dokonany w Katyniu na pol-

skich oficerach, a tak e zerwanie stosunków z ZSRS, wraz z datami dziennymi lub 

rocznymi. Zgodnie z tym programem m odzie  gimnazjalna powinna by a równie  

rozumie  przedstawione powy ej has a historyczne, wskaza  na przyczyny i skutki 

owych wydarze 10. Problematyka zbrodni w Katyniu pojawi a si  te  w programach 

nauczania historii do liceów ogólnokszta c cych. Przyk adem mo e by  program 

opracowany w 2002 roku dla profilu rozszerzonego. Ucze  mia  zna  problem pol-

skich je ców w ZSRS oraz spraw  katy sk , a tak e kwesti , dlaczego relacje mi -

dzy Polsk  a Zwi zkiem Sowieckim uleg y pogorszeniu, a w ostateczno ci zerwa-

niu11. A zatem obraz zbrodni sowieckiej wykonanej na polskich oficerach w pobli u 

Katynia ukaza  si  w polskich programach nauczania do  wymownie. Wskazano  

w nich na podstawowe poj cia zwi zane z opisywan  tu tematyk , zale no ci przy-

czynowo-skutkowe, a tak e zakre lono, co ucze  powinien w tej sprawie zna , pa-

mi ta  i rozumie .  

W tek tej zbrodni pojawia  si  tak e w podr cznikach historii. Wyst pi  ju  

w 1990 roku w opracowaniu Andrzeja Pankowicza. Autor wspomnia  tutaj, e 

„w kwietniu 1943 roku Niemcy og osili odnalezienie w lasach ko o Katynia pod 

Smole skiem masowych grobów oficerów polskich, internowanych przez Armi  

Czerwon  w 1939 roku”12. Jak mo na przeczyta  dalej, tre  tego komunikatu 

                                                 
7  Z. Puchalski, Historia. Rozk ady materia u nauczania dla klas IV–VIII szko y podstawowej, 

P ock 1997, s. 165–166.  
8  Tam e, s. 167–168.  
9  M. Chen-Winc awska, K. Polacka, J. Rulka, Program nauczania w klasach I–III gimnazjum. 

Historia, Gda sk 1999, s. 32–33.  
10  Tam e, s. 60–62.  
11  R. niegocki, Zrozumie  przesz o . Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego 

liceum ogólnokszta c cego i technikum, ród o: www.dlanauczyciela.pl/zasob-15436 [dost p: 

10.03.2017]. 
12  A. Pankowicz, Historia. Polska i wiat wspó czesny. Podr cznik dla klasy IV liceum ogólno-

kszta c cego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1990, s. 103. 
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by a wymierzona przeciwko ZSRS. Pa stwo to jednak odrzuci o go ca kowicie. 

Polskie w adze na emigracji nie pozostawi y sprawy bez jakichkolwiek ruchów 

politycznych i zwróci y si  do Mi dzynarodowego Czerwonego Krzy a (MCK) 

o pomoc w zbadaniu grobów odnalezionych w Katyniu. Taki sam ruch uczyni a 

III Rzesza Niemiecka. Z kolei Zwi zek Sowiecki 25 kwietnia 1943 roku zerwa  

stosunki dyplomatyczne z Polsk 13. Autor podr cznika doda , e zebrany przez 

polskich historyków i prawników materia  dowodowy w sposób jednoznaczny 

wskaza  na odpowiedzialno  NKWD za ten mord14. W dwustronicowym opisie 

Pankowicz przedstawi  motyw zbrodni katy skiej konkretnie. Pojawi y si  tu in-

formacje, których wcze niej w szkole w ogóle nie by o.  

Tadeusz Glubi ski napisa  z kolei, e oficerów wzi tych do niewoli przez 

Armi  Czerwon  w 1939 roku internowano w trzech obozach jenieckich, 

umieszczaj c ich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wi niów by o oko-

o 15 tysi cy, a w ród nich oficerowie rezerwy, naukowcy, lekarze, arty ci, 

prawnicy, duchowni – kap ani ró nych wyzna . Z pocz tkiem wiosny 1940 roku 

w adze ZSRS podj y decyzj  o ich eksterminacji. Pok osiem decyzji sta a si  

ich likwidacja, która trwa a dwa miesi ce – od kwietnia do czerwca 1940 roku. 

Jednym z miejsc, gdzie zamordowano polskich obywateli, by  Las Katy ski na 

ziemi smole skiej, w którym zamordowano oficerów z obozu w Kozielsku15. 

Sprawa wysz a na jaw, kiedy 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio i prasa po-

informowa y o odkryciu masowych grobów polskich oficerów. Glubi ski omó-

wi  sposób, w jaki dokonali tej zbrodni oficerowie NKWD na Polakach (strza   

w ty  g owy), oraz wspomnia , e spraw  t  skierowano do Mi dzynarodowego 

Czerwonego Krzy a, który mia  pomóc w ledztwie. Polska strona od sowieckiej 

za da a wyja nie . Stalin nie udzieli  adnych wiadomo ci na ten temat, a prasa 

sowiecka win  za mord obarczy a Niemców. Oskar ono Polaków o wspó prac  

z Hitlerem na szkod  ZSRS i zerwano z nimi stosunki dyplomatyczne w nocy  

z 24 na 25 kwietnia 1943 roku16. Zasób informacyjny tych dwóch ksi ek szkol-

nych jest zatem bardzo podobny.  

Problematyk  zbrodni katy skiej poruszy  w podr czniku tak e Tadeusz 

Siergiejczyk. Nadmieni , e o nierzy Wojska Polskiego, w liczbie 10 tysi cy 

ludzi, wzi to we wrze niu 1939 roku do niewoli sowieckiej i osadzono w dwóch 

specjalnych obozach – w Kozielsku oraz Starobielsku. Z kolei funkcjonariuszy 

policji, o nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), a tak e wy szych urz d-

ników pa stwowych, w liczbie 5 tysi cy, wywieziono do obozu w Ostaszkowie. 

Reszt  zes ano do agrów lub wi zie  ledczych17. Od czerwca 1940 roku lad 

                                                 
13  Tam e.  
14  Tam e, s. 104.  
15  T. Glubi ski, Historia 8. Trudny wiek XX, Warszawa 1993, s. 258.  
16  Tam e, s. 268.  
17  T. Siergiejczyk, Historia. Dzieje najnowsze 1939–1945. Podr cznik dla szkó  rednich klasy IV 

liceum ogólnokszta c cego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1993, 
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po Polakach przetrzymywanych w obozach jenieckich zagin . Dopiero, kiedy  

w kwietniu 1943 roku niemiecka propaganda poda a do wiadomo ci publicznej 

informacje o tym, e odnaleziono masowe groby oficerów polskich w Katyniu, 

rozstrzelanych przez radzieckie organy bezpiecze stwa, w adze polskie zacz y 

dzia a . Za da y od strony sowieckiej wyja nie  i wyda y stosowne o wiadcze-

nie. W pi mie zwracano si  z pro b  do MCK w Genewie, aby ten móg  wys a  

delegacj , która zaj aby si  badaniem miejsca zbrodni. W podobnym tonie po-

st pi a Rzesza Hitlera. W rezultacie Zwi zek Sowiecki oskar y  Polaków  

o wspó prac  z Niemcami i 25 kwietnia 1943 roku postanowi  zerwa  stosunki  

z polskim rz dem emigracyjnym18. To przynios o w pó niejszym czasie kolejne 

konsekwencje.  

O zbrodni katy skiej pisa  na kartach swojego opracowania szkolnego do 

nauczania historii Andrzej Leszek Szcze niak. W akapicie okre lonym jako 

„Katy ” poinformowa  on uczniów szkó  podstawowych, e od 3 kwietnia do 

po owy maja 1940 roku NKWD przeprowadzi  likwidacj  polskich obozów ofi-

cerskich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rezultatem tego sta o si  

wymordowanie ponad 22 tysi cy osób, przede wszystkim oficerów, policjantów 

i o nierzy KOP. Cz  z nich, ponad 4 tysi ce, odnaleziono w masowych gro-

bach w Katyniu ko o Smole ska. Cia a pomordowanych ludzi z obozu ze Staro-

bielska odkryto dopiero w roku 1991 w Charkowie, a z obozu w Ostaszkowie – 

w Miednoje. W adze sowieckie do tego mordu przyzna y si  w dopiero w 1989 

roku19. Podobnie jak pozostali autorzy, równie  i Szcze niak napisa , e  

w kwietniu 1943 roku Niemcy podali informacje o tym, i  w lasach ko o Katy-

nia znajdowa y si  masowe groby polskich oficerów. Ofiarami byli wojskowi, 

których internowano i wywieziono do obozów jenieckich po inwazji o nierzy 

Armii Czerwonej na ziemie polskie we wrze niu 1939 roku. Rzesza oskar y a  

o ten czyn Sowietów. Tereny te z czasem bada  zacz y komisje lekarskie i Pol-

ski Czerwony Krzy . Wynik prac komisji jednoznacznie wskaza , e mordu do-

konano wiosn  1940 roku, a za wszystkim stoi stalinowski aparat bezpiecze -

stwa. Zaprzeczy o temu „Radio Moskwa”, oskar aj c stron  niemieck 20. Kiedy 

w adze ZSRS nie odpowiada y na noty rz du londy skiego, polskie kierownic-

two podj o decyzj  o powierzeniu bada  MCK. To samo wcze niej postanowili 

zrobi  Niemcy. Zwi zek Sowiecki nie zaakceptowa  takiej sytuacji i zarzuci  

Polsce wspó dzia anie i spisek z Hitlerem. Wykorzystano to jako pretekst do ze-

                                                                                                                         
s. 135. Dok adnie tak  sam  narracj  przedstawi  Siergiejczyk w swojej drugiej ksi ce szkol-

nej – Historia. Dzieje najnowsze 1939–1945. Podr cznik dla szkó  rednich klasy IV liceum 

ogólnokszta c cego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1998, s. 69.  
18  Ten e, Historia. Dzieje najnowsze 1939–1945…, Warszawa 1993, s. 156–157; por. ten e, Hi-

storia. Dzieje najnowsze 1939–1945…, Warszawa 1998, s. 159–160. 
19  A.L. Szcze niak, Historia. Polska i wiat naszego wieku. Podr cznik dla klasy ósmej, Warsza-

wa 1994, s. 223. 
20  Tam e, s. 239.  
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rwania stosunków dyplomatycznych z rz dem polskim na uchod ctwie i od dnia 

25 kwietnia 1943 roku zrealizowano ten cel. Alianci sprzeciwili si  takiemu 

dzia aniu Zwi zku Sowieckiego, ale jednocze nie zabronili Polakom publikacji 

wszystkiego, co by o zwi zane z mordem w Katyniu21. Pojawi y si  zatem  

w tym opracowaniu szkolnym nowe informacje, dotychczas niepodawane.  

W miar  up ywu lat b d  one stale ewoluowa  na ró nych etapach szkolnych.  

 

Fot. 1. Ekshumacja zw ok polskich oficerów w Katyniu 

ród o: A.L. Szcze niak, Historia. Polska i wiat naszego wieku. Podr cznik dla klasy ósmej, 

Warszawa 1994, s. 233. 

Nie zabrak o tej problematyki równie  w ksi ce szkolnej Anny Radziwi   

i Wojciecha Roszkowskiego z 1995 roku. Przekazali oni swoim odbiorcom, e 

je ców polskich Zwi zek Sowiecki nakaza  zgromadzi  w trzech specjalnych 

obozach, a mianowicie: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wi niami 

byli oficerowie armii polskiej, policjanci i o nierze KOP. Od kwietnia do po o-

wy maja 1940 roku na polecenie Biura Politycznego Partii Komunistycznej wy-

mordowano ich w Katyniu, Charkowie i Miednojach22. Zbrodnia ta ujrza a wia-

t o dzienne, kiedy Niemcy 13 kwietnia 1943 roku donie li wiatu o odkryciu 

grobów oficerów polskich w lasku katy skim i oskar yli o ni  NKWD. ZSRS 

odpowiedzia  na to, e „polscy je cy wpadli w r ce niemieckie w lecie 1941 ro-

                                                 
21  Tam e, s. 240.  
22  A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1871–1945. Podr cznik dla szkó  rednich, Warszawa 

1995, s. 302.  
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ku i zostali wówczas zamordowani”23. Te i kolejne próby wyja nienia tej sprawy 

przez Zwi zek Sowiecki tylko pogarsza y stosunki z Polsk . Dlatego te  polski 

rz d w Londynie zwróci  si  z pomoc  do MCK w Genewie, aby ten móg  przyj-

rze  si  i zbada  to zdarzenie. W tym samym dniu podobny akt z o y a strona 

niemiecka. Kreml od razu przyst pi  do natarcia. Jak mo na przeczyta  dalej  

w tym opracowaniu: „Stalin okre li  post powanie rz du polskiego jako «ca ko-

wicie nienormalne» i naruszaj ce «zasady i normy przyj te w stosunkach mi -

dzy dwoma pa stwami sojuszniczymi»”24. Sowiecki dyktator uzna  ponadto, e 

Polska sympatyzuje z Hitlerem, by a z nim w zmowie i kontakcie. Te argumenty 

wystarczy y do tego, aby zerwa  stosunki dyplomatyczne Zwi zku Sowieckiego 

z Polsk . Nast pi o to 25 kwietnia 1943 roku25. Narracja zatem w tej kolejnej 

pozycji podr cznikowej by a bardzo zbie na z wcze niejszymi. Pojawi y si  

jednak e nowe okre lenia na te wydarzenia.  

Jerzy Pilikowski dokona  w swoim podr czniku opisu zbrodni z perspektywy 

jednego zagadnienia. Mo na zauwa y  w zasadzie, e po czy  dwa w tki w jeden 

wspólny, nazywaj c go jednocze nie „Od sojuszu do Katynia”26. Autor wspo-

mnia , e wiosn  1943 roku Niemcy og osili odkrycie w lesie w pobli u Katynia 

grobów polskich oficerów, je ców z czasów kampanii wrze niowej, których za-

mordowa o NKWD. Zwi zek Sowiecki odpowiedzia , e win  za to ponosz  

Niemcy, którzy zaj li obozy w 1941 roku i eksterminowali tamtejszych wi niów. 

Polacy nie chcieli do ko ca w to uwierzy , zw aszcza kiedy komisja Czerwonego 

Krzy a poinformowa a, e je cy zostali zabici w 1940 roku27. Sytuacja si  pogar-

sza a i napi cie mi dzy krajami, których mord katy ski dotyczy , zaostrza o si . 

Rz d W adys awa Sikorskiego nie przyj  argumentacji radzieckiej. Stalin w wy-

niku tego w kwietniu 1943 roku zerwa  stosunki dyplomatyczne z polskim rz -

dem28. Alianci zachodni bezskutecznie próbowali wp yn  na t  decyzj .  

Lakonicznie zagadnienie zaprezentowali autorzy podr cznika historii do 

szko y podstawowej – Grzegorz Liebrecht i Jaros aw Machnicki. Stwierdzono 

tutaj, e wzi tych do niewoli sowieckiej polskich oficerów zamordowano i po-

grzebano w zbiorowych mogi ach w Katyniu oraz innych miejscowo ciach 

ZSRS29. Tak krótki opis mia  na celu jedynie zaznaczenie m odemu pokoleniu, 

e wydarzenie zaistnia o w przesz o ci.  

Józef Krosny z kolei postanowi  w swojej pracy wyt umaczy  uczniom 

zbrodni  katy sk  poprzez s owniczek wyja niaj cy terminy zwi zane z tema-

tem „Sytuacja Polaków pod okupacj  radzieck ”30. Obja ni , e Katy  to miej-

                                                 
23  Tam e, s. 316.  
24  Tam e.  
25  Tam e, s. 317.  
26  J. Pilikowski, Historia 1939–1990. Podr cznik dla szkó  rednich, Kraków 1996, s. 48.  
27  Tam e, s. 53.  
28  Tam e, s. 54.  
29  G. Liebrecht, J. Machnicki, Moja ojczyzna. Historia dla klasy 4. Podr cznik, Kielce 1996, s. 57. 
30  J. Krosny, Historia dla klasy 8, Warszawa 1997, s. 149–152. 
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scowo  na Bia orusi ko o Smole ska oraz e znajduj  si  tam groby polskich 

oficerów, w liczbie ponad 4 tysi cy. S  to ofiary zamordowane przez sowieck  

s u b  bezpiecze stwa w kwietniu 1940 roku31. Autor zastosowa  wi c nieco inne 

rozwi zanie w swojej narracji podr cznikowej ni  pozostali autorzy. Zaprezento-

wa  ca  wersje wydarze  za po rednictwem s owniczka poj . By o to charakte-

rystyczne tylko dla tej pozycji. Nie mo na spotka  takiej kompozycji w adnym 

innym opracowaniu szkolnym, analizowanym na potrzeby tego artyku u.   

Autor Tomasz Ma kowski zdecydowa , e uczniom szko y podstawowej 

s owo Katy  wyja ni poza tekstem podstawowym, na marginesie akapitu odno-

szonego do opisywanej tu zbrodni. Zaznaczy  tam, e 15 tysi cy polskich ofice-

rów zosta o rozstrzelanych m.in. pod Katyniem32. Podobnie wi c jak w przypad-

ku ksi ki szkolnej Grzegorza Liebrechta i Jaros awa Machnickiego, Ma kowski 

równie  uzna , e nale a o tylko zasygnalizowa  od strony ogólnej, i  takowe 

wydarzenie odby o si  w polskiej historii.  

Do  szerok  charakterystyk  przeprowadzi a w podr czniku dla szkó  red-

nich zawodowych Halina Tomalska. Napisa a ona, e „w stosunku do o nierzy  

i oficerów polskich, radzieckie w adze bezpiecze stwa nie przestrzega y mi -

dzynarodowych konwencji dotycz cych humanitarnego traktowania je ców”33. 

Polscy je cy wojenni pocz tkowo trafiali do obozów rozdzielczych, a oficerów 

umieszczono w o rodkach takich, jak Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków. Pod-

czas przes ucha  NKWD odmawiali oni wspó pracy z w adzami radzieckimi.  

W marcu 1940 roku na wniosek Komisarza Spraw Wewn trznych Zwi zku So-

wieckiego – awrientija Berii – Biuro Polityczne WKP(b) podj o decyzj   

o eksterminowaniu polskich oficerów. Z pocz tkiem kwietnia 1940 roku rozpo-

cz to likwidacj  obozów, a je ców wywo ono grupami od 60 do 400 osób34. 

Zamordowano wówczas oprócz oficerów tak e polskich urz dników, policjan-

tów, ziemian, dzia aczy politycznych, cznie 21 857 osób (wedle Haliny To-

malskiej). Pod tymi informacjami w dalszej kolejno ci autorka opracowania za-

prezentowa a w tabeli chronologi  sprawy katy skiej, wymieniaj c w niej naj-

wa niejsze daty roczne lub dzienne zwi zane z tym wydarzeniem. Wspomnia a 

w niej o 13 kwietnia 1990 roku, kiedy agencja TASS (Rosyjska Agencja Praso-

wa) og osi a o wiadczenie, e polskich oficerów zamordowa o NKWD35. Na na-

st pnych kartach Halina Tomalska wyja ni a przyczyny i przebieg zaostrzenia 

stosunków polsko-sowieckich. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1943 roku niemiec-

kie radio przekaza o, i  wojska III Rzeszy odkry y w Katyniu groby pomordo-

                                                 
31  Tam e, s. 152.  
32  T. Ma kowski, Historia. Dzieje cywilizacji. Dla klasy IV szko y podstawowej, Gda sk 1998,  

s. 95.  
33  H. Tomalska, Polska i wiat po 1939 roku. Historia dla szkó  rednich zawodowych, Warszawa 

1999, s. 64. Jest to podrozdzia : Losy ludno ci polskiej pod okupacj  radzieck .  
34  Tam e, s. 64.  
35  Tam e, s. 65.  
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wanych oficerów polskich z Kozielska36. Sytuacja sta a si  napi ta, kiedy polski 

rz d skierowa  swój apel do MCK z pro b  o wyja nienie sprawy. O wiadczenie 

takie z o y  Minister Obrony Narodowej – Marian Kukiel. Ostry kryzys uwie -

czy o zerwanie przez Zwi zek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z polskim 

rz dem. Sta o si  to 25 kwietnia 1943 roku37. Halina Tomalska zatem przepro-

wadzi a w swoim podr czniku szerok  analiz  minionych wydarze . Opatrzy a 

tekst autorski fotografi  grobów polskich w Katyniu.  

 

Fot. 2. Groby polskich je ców w Katyniu  

ród o: H. Tomalska, dz. cyt., s. 65. 

Inn  publikacj  z zakre lonym w tkiem zbrodni katy skiej by a praca Jana 

Wendta. Zakomunikowa  on, e po wrze niu 1939 roku oko o 15 tysi cy ofice-

rów, podoficerów, kapelanów wojskowych i policjantów zamkni to w trzech 

specjalnych obozach, tzn. w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W marcu 

1940 roku Stalin podpisa  decyzj  o wymordowaniu tych je ców, których od 

kwietnia do czerwca 1940 roku NKWD systematycznie eksterminowa . Osoby 

zamkni te w Kozielsku rozstrzelano, a cia a z o ono w zbiorowych grobach  

w lesie ko o Katynia. Je ców za  ze Starobielska i Ostaszkowa zamordowano  

i pochowano w Piatichotkach ko o Charkowa oraz w Miednoje pod Twerem38. 

Nast pnie Jan Wendt oznajmi , e „Rz d radziecki przyzna  si  do pope nienia 

                                                 
36  Tam e, s. 71.  
37  Tam e, s. 72.  
38  J. Wendt, Historia III. Podr cznik. Gimnazjum, Gda sk 2000, s. 102.  
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tej zbrodni przez NKWD dopiero w 1989 r. Z 15 tys. ocala o tylko 500 oficerów 

uwi zionych w obozie w Pawliszczewie-Borze, którzy doczekali niemieckiego 

ataku na ZSRR”39. Jan Wendt przedstawi  syntetyczne uj cie w opisywanej tutaj 

problematyce. Podaj c najistotniejsze informacje o Katyniu, obudowa  tekst fo-

tografi  ekshumacji zw ok polskich oficerów.  

 

Fot. 3. Chronologia sprawy katy skiej  

ród o: H. Tomalska, dz. cyt., s. 65. 

 

W temacie mordu katy skiego wypowiedzia  si  równie  Grzegorz Wojcie-

chowski. Oznajmi  on, e na terenie Zwi zku Sowieckiego zgin y tysi ce pol-

skich oficerów, wzi tych do niewoli w 1939 roku. Z rozkazu Stalina zostali oni 

rozstrzelani. Jednym z miejsc, w którym przeprowadzono akcje eksterminacyj-

ne, by  Katy 40. W podr czniku autor zaprezentowa  niemiecki plakat propagan-

dowy, na którym przedstawiono zbrodni  katy sk . Plakat mia  przekaza  in-

formacj  o tym, co mo e si  sta , kiedy zwyci y komunizm. By o to celowe 

dzia anie III Rzeszy.  

                                                 
39  Tam e, s. 103.  
40  G. Wojciechowski, Historia i spo ecze stwo 6, Pozna  2001, s. 144; por. G. Wojciechowski, 

Dzie  dobry historio! Podr cznik do historii i spo ecze stwa dla klasy 6, Pozna  2000, s. 159.  



 W tek zbrodni katy skiej… 199 

 

Fot. 4. Ekshumacja zw ok polskich oficerów w Katyniu, 1943 rok  

ród o: J. Wendt, dz. cyt., 103. 

 

Fot. 5. Katy . Niemiecki plakat propagandowy 

ród o: G. Wojciechowski, dz. cyt., s. 159. 
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Problematyka katy ska by a te  opisana w pracy dla szkó  rednich, autor-

stwa Andrzeja Garlickiego. W swojej narracji ten w tek zacz  od nast puj cych 

s ów: „5 marca 1940 r. Biuro Polityczne WKP(b) podj o uchwa  o rozstrzela-

niu polskich oficerów wi zionych w obozach w Zwi zku Radzieckim, jak rów-

nie  innych wi niów polskich z wi zie  w zachodnich obwodach Ukrainy  

i Bia orusi”41. Podstaw  tej e uchwa y okaza o si  pismo szefa NKWD Berii do 

dyktatora Stalina. W nim to by o napisane, e w obozach sowieckich znajdowa o 

si  14 736 polskich je ców. Byli to oficerowie, urz dnicy, obszarnicy, policjan-

ci, andarmi, osadnicy, agenci wywiadu i osoby ze s u by wi ziennej (bez sze-

regowców i kadry podoficerskiej). Garlicki kolejno wymieni  dok adne statysty-

ki liczbowe wi zionych oficerów z podzia em na ich funkcje. Ponadto autor po-

da  liczb  18 632 osób wi zionych na Ukrainie i Bia orusi. W dalszej kolejno ci 

przedstawiono fragment tre ci uchwa y przekazuj cej NKWD sprawy wi niów 

z obozów sowieckich42. Konsekwencj  powy szych pism sta o si  zamordowa-

nie w kwietniu i maju 1940 roku polskich je ców w Katyniu (z obozu w Koziel-

sku), w Piatichatkach pod Charkowem (z obozu w Starobielsku) i w Miednoje 

pod Twerem (z obozu w Ostaszkowie). Jak napisa  Garlicki, wszystkie „ofiary 

pozbawiono ycia strza em w ty  g owy i grzebano w masowych grobach”43. Ca-

 akcj  przeprowadzono w najg bszej tajemnicy, tzn. nie poinformowano ro-

dzin o mierci bliskich osób, a cz  z nich nawet zes ano na Syberi  lub do Ka-

zachstanu44. Kiedy trzy lata od tych wydarze  sprawa mordu wysz a na jaw, do-

sz o do zawirowa  w kontaktach polsko-sowieckich. Mogi y polskich oficerów 

zosta y odnalezione przez o nierzy niemieckich w lasku katy skim w 1943 ro-

ku, o czym 13 kwietnia poinformowa o radio berli skie. Ju  dwa dni pó niej 

w adze sowieckie odrzuci y te oskar enia. Z kolei 16 kwietnia rz d polski zwró-

ci  si  do MCK z apelem o przeprowadzenie dochodzenia. To samo uczyni a 

strona niemiecka. Stalin wykorzysta  to przeciwko Polakom i uzna , e mi dzy 

Niemcami i Polsk  istnia  kontakt i zmowa. Po tym zapowiedzia  zerwanie sto-

sunków z polskim rz dem na uchod ctwie, co nast pi o w nocy z 25 na 26 

kwietnia 1943 roku, a ju  5 maja ambasada polska opu ci a Moskw 45. Andrzej 

Garlicki bardzo szczegó owo przedstawi  w tek zbrodni katy skiej, uzupe niaj c 

tekst autorski krótkimi fragmentami róde  historycznych. 

Robert niegocki w swoim podr czniku do nauczania historii problematyki 

mordu w Katyniu równie  nie pomin . Najpierw zaznaczy , e Zwi zek So-

                                                 
41  A. Garlicki, Historia 1939–2001. Polska i wiat. Podr cznik dla liceów ogólnokszta c cych, li-

ceów profilowanych i techników. Kszta cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, War-

szawa 2002, s. 43.  
42  Tam e, s. 43–44.  
43  Tam e, s. 44.  
44  Tam e.  
45  Tam e, s. 91; do sprawy zbrodni katy skiej Andrzej Garlicki odwo a  si  tak e w swoim dru-

gim podr czniku; zob. tego , Historia 1939–1997/98. Polska i wiat. Podr cznik dla liceów 

ogólnokszta c cych, Warszawa 1999, s. 42–45 i 90–95. 
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wiecki nie respektowa  konwencji genewskich, odnosz cych si  m.in. do sposo-

bu traktowania je ców wojennych. Polscy je cy wojenni po wrze niu 1939 roku 

trafili do radzieckiej niewoli. o nierzy zwolniono do domu b d  deportowano, 

ale oficerów skierowano do obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 

(tutaj tak e znale li si  polscy policjanci i o nierze KOP). Na posiedzeniu Biura 

Politycznego WKP(b) na wniosek awrientija Berii 5 marca 1940 roku zdecy-

dowano o ich rozstrzelaniu. W kwietniu i maju zamordowano oko o 15 tysi cy 

polskich je ców (oficerów, urz dników, obszarników, policjantów, andarmów, 

osadników, agentów wywiadu i stra ników wi ziennych) w Miednoje, Katyniu  

i Piatichatkach46. Zgodnie z sowieckim zwyczajem strzelano ofiarom z broni  

w ty  g owy, a pó niej grzebano je w masowych mogi ach. Do tej zbrodni Mo-

skwa przyzna a si  dopiero w kwietniu 1990 roku. Ko cz c swoj  narracj , Ro-

bert niegocki stwierdzi , e: „mord katy ski to jeden z wielu przyk adów eks-

terminacji polskiej inteligencji”47. Opisy w miar  up ywu lat w tej materii stawa-

y si  jak wida  coraz bardziej szczegó owe.  

W opracowaniu szkolnym do historii do klasy III liceum o profilu rozsze-

rzonym, jego autorzy napisali, e 15 tysi cy je ców, którzy trafili do obozów  

w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, spotka  najtragiczniejszy los, gdy  

wiosn  1940 roku zostali oni potajemnie zamordowani i pochowani w zbioro-

wych mogi ach w Katyniu i Charkowie. O ca ym wydarzeniu wiat dowiedzia  

si  w 1943 roku48. W innym miejscu podr cznika dowiedzie  si  mo na o dal-

szych konsekwencjach tych zdarze . Otó , kiedy w kwietniu 1943 roku III Rze-

sza ujawni a na zaj tych terenach Zwi zku Sowieckiego, e odkryto masowe 

groby polskich oficerów zabitych przez NKWD, rz d w Londynie zwróci  si   

z pro b  do w adz ZSRS o wyja nienie sprawy. Autorzy opisali, e Niemcy za-

prosili przedstawicieli MCK do wskazania odpowiedzialnych za zbrodni  katy -

sk 49. Z podobn  inicjatyw  do MCK zg osi  si  rz d polski. Reakcja Sowietów 

by a jednoznaczna, albowiem na to, co si  sta o, „w odpowiedzi Wiaczes aw 

Mo otow przekaza  rz dowi polskiemu not , w której zrywa  z nim wszelkie sto-

sunki”50. Autorzy podr cznika zamie cili tak e fotografi  obrazuj c  ekshuma-

cj  mogi  katy skich.  

Swoje refleksje w powy szej problematyce przedstawi y równie  Jolanta 

Bednarz, Magdalena Litwinienko i Katarzyna Zapa a, w ksi ce do nauczania 

historii z 2007 roku. Stwierdzi y, e do niewoli sowieckiej po wrze niu 1939 ro-

ku trafi o oko o 230 tysi cy polskich o nierzy, spo ród nich „wi kszo  szere-

                                                 
46  R. niegocki, Historia. Burzliwy wiek XX. Podr cznik dla klasy liceum ogólnokszta c cego, li-

ceum profilowanego i technikum. Kszta cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, War-

szawa 2005, s. 176.  
47  Tam e.  
48  B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, Historia najnowsza. Historia 3. Zakres 

rozszerzony. Podr cznik dla liceum ogólnokszta c cego, Gdynia 2005, s. 169.  
49  Tam e, s. 183.  
50  Tam e, s. 184.  
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gowców wypuszczono, ale zatrzymano 15 tysi cy oficerów i policjantów, któ-

rych osadzono w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie”51. W marcu 

1940 roku, Józef Stalin rozkaza , e wszyscy oni maj  by  zamordowani, co te  

si  wydarzy o. Mordu w tajemnicy dokonali funkcjonariusze NKWD, ofiary po-

chowano w bezimiennych zbiorowych mogi ach w lasach w pobli u Katynia, 

Miednoje i Piatichatkach. Pok osiem tego by o zerwanie stosunków polsko-

sowieckich52. Zbrodni  ujawnili Niemcy w 1943 roku i oskar yli o jej dokonanie 

Rosjan. Poprosili przedstawicieli MCK o zbadanie tej sprawy. Sowieci odparli te 

zarzuty, a ca  win  i odpowiedzialno  skierowali na III Rzesz . Rosja do po-

pe nionego czynu przyzna a si  dopiero w 1990 roku. Autorki tego opracowania 

w dalszym opisie oznajmi y jednak, e „w adze Rosji nie uzna y zbrodni za lu-

dobójstwo, kwalifikuj c j  jako «pomy k  biurokratyczn »”53. W podr czniku 

zamieszczono takie samo zdj cie ekshumacji zamordowanych Polaków w Katy-

niu, jakie figuruje w tym artykule na wcze niejszej stronie. 

 

Fot. 6. Niemcy prowadz cy ekshumacj  mogi  katy skich 

ród o: B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, dz. cyt., s. 183. 

Jeszcze innym opracowaniem, gdzie pojawi a si  tematyka zbrodni katy -

skiej, by a publikacja Rafa a Habielskiego. Tutaj przedstawiono, e „szczególnie 

tragiczny by  los o nierzy i oficerów Wojska Polskiego, którzy trafili do niewo-

li radzieckiej podczas kampanii wrze niowej”54. W adza sowiecka, nie uznaj c 

konwencji mi dzynarodowych, wys a a do agrów blisko 200 tysi cy szeregow-

ców, a prawie 15 tysi cy oficerów deportowa a do obozów jenieckich w Koziel-

                                                 
51  J. Bednarz, M. Litwinienko, K. Zapa a, Historia 3. Podr cznik dla gimnazjum, Gdynia 2007,  

s. 168.  
52  Tam e.  
53  Tam e.  
54  R. Habielski, To dopiero historia. Podr cznik dla gimnazjum. Klasa 3, Warszawa 2007, s. 115.  



 W tek zbrodni katy skiej… 203 

sku, Ostaszkowie i Starobielsku. Oficerowie zostali z polecenia Stalina, bez 

udzia u s du, wiosn  1940 roku rozstrzelani w Katyniu, Kalininie (obecnie 

Twer) oraz Charkowie. Uznano ich bowiem za wrogów Zwi zku Sowieckiego. 

Zg adzono przy tym wielu lekarzy, prawników i naukowców, byli to w wi kszo ci 

rezerwi ci55. Autor wspomnianej ksi ki oprócz tekstu podstawowego zamie ci  fo-

tografi  prezentuj c  groby katy skie odkryte przez Niemców w 1943 roku.  

Ostatnim w tym artykule wybranym przyk adem opracowania z w tkiem 

mordu katy skiego b dzie publikacja szkolna do nauczani historii autorstwa Ra-

fa a Doleckiego, Krzysztofa Gutowskiego i J drzeja Smole skiego z 2012 roku. 

Tutaj autorzy postanowili tematycznie zacz  od motywu zerwania stosunków 

polsko-sowieckich. Napisali, e 13 kwietnia 1943 roku radio w Berlinie zako-

munikowa o wiatu o odkryciu w Lesie Katy skim masowych grobów polskich 

oficerów. Wówczas strona niemiecka oskar y a o pope nienie zbrodni ZSRS, 

dokonano jej bowiem w 1940 roku. Moskwa wszystkiemu zaprzeczy a, a po-

dobne zarzuty skierowa a przeciwko III Rzeszy. Wedle jej wersji je cy polscy 

mieli wpa  w r ce niemieckie w 1941 roku i wtedy mieli by  przez nich za-

mordowani56. Genera  Sikorski zacz  bada  spraw  konkretniej, gdy  ju  od 

dwóch lat próbowa  bezskutecznie dowiedzie  si  od w adz Zwi zku Sowiec-

kiego, co sta o si  z oficerami polskimi. Aby zachowa  bezstronno , zwróci  si  

z pro b  do MCK o wys anie do Katynia niezale nych ekspertów, którzy mieli 

przyjrze  si  sprawie. W ten sam dzie  identyczne pismo przes ali do MCK 

Niemcy. Stalin zarzuci  w adzom polskim w Londynie wspó prac  z Hitlerem  

i zerwa  stosunki dyplomatyczne z rz dem genera a Sikorskiego57. Autorzy obok 

tekstu zamie cili ilustracj  niemieckiego plakatu propagandowego, tak  sam , 

jaka wyst powa a ju  w podr czniku Grzegorza Wojciechowskiego58. W kolej-

nym temacie, na kartach tego  opracowania poinformowano bezpo rednio  

o zbrodni katy skiej. Zwi zek Sowiecki, nie akceptuj c ustale  mi dzynarodo-

wych konwencji, wys a  do obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku 

oko o 15 tysi cy oficerów. Z tego wi kszo  osób stanowili rezerwi ci (m.in. le-

karze, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze). Wiosn  1940 roku Stalin uzna  ich 

za wrogów Zwi zku Sowieckiego i rozkaza  zamordowa . Egzekucje przepro-

wadzi y specjalne oddzia y NKWD. Eksterminowano obywateli polskich z Ko-

zielska pod Katyniem, je ców z Ostaszkowa pod Kalininem, a oficerów ze Sta-

robielska – pod Charkowem. Wszyscy zostali rozstrzelani poprzez strza  w ty  

g owy i pogrzebani wspólnie w zbiorowych „do ach mierci”59. Zamieszczono  

w tym podr czniku tak e fotografi  Matki Boskiej Katy skiej, protokó  Biura 

                                                 
55  Tam e.  
56  R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smole ski, Po prostu. Historia. Podr cznik. Szko y ponadgimna-

zjalne. Klasa I. Zakres podstawowy, Warszawa 2012, s. 206.  
57  Tam e.  
58  Tam e, oraz G. Wojciechowski, Dzie  dobry historio!…, s. 159.  
59  R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smole ski, dz. cyt., s. 214.  
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Politycznego KC WKP(b) z decyzj  o rozstrzelaniu polskich oficerów podpisan  

przez m.in. dyktatora Józefa Stalina oraz Ludowego Komisarza Spraw Zagra-

nicznych Wiaczes awa Mo otowa. Znale  tak e mo na wiersz Feliksa Konar-

skiego, pt. Katy , zdj cie miejsca zbrodni i zabitych Polaków oraz tabliczki  

z nazwiskami polskich oficerów z obozu w Kozielsku60. Autorzy opracowania 

postanowili te  da  m odzie y szkó  rednich na koniec tematu, w cz ci „Wy-

konaj polecenia”, zadanie do napisania, którego tre  brzmia a: „powiedz, dla-

czego zbrodnia katy ska odcisn a takie pi tno na losach Polaków”61. Ca o  za-

tem przedstawionych tre ci w tej pozycji by a bardzo szczegó owym zaprezen-

towaniem omawianego zagadnienia.  

  

Fot. 7. Groby katy skie odkryte przez Niemców w 1943 roku 

ród o: R. Habielski, dz. cyt., s. 115. 

                                                 
60  Tam e, s. 213.  
61  Tam e, s. 216.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 W tek zbrodni katy skiej… 205 

 

Fot. 8. Prezentacja infograficzna o zbrodni dokonanej w Katyniu na polskich oficerach 

ród o: R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smole ski, dz. cyt., s. 213. 

Podsumowuj c przedstawione powy ej informacje dotycz ce zbrodni katy -

skiej w polskiej edukacji historycznej XX i XXI wieku, nale y stwierdzi , e 

zajmowa a ona w niej nale yte miejsce ze wzgl du na swój wymiar, wymow   

i powag . Autorzy programów nauczania i podr czników historii konsekwentnie 

zachowywali w swoich narracjach opis chronologiczny kolejnych wydarze . 

Zawsze starali si  przekaza  jak najwi cej istotnych informacji z tego zakresu. 

Teksty podstawowe zwykle usi owali uzupe ni  i obudowa  materia em graficz-

nym, w którym przoduj c  pozycj  odegra a fotografia ekshumacji polskich ofi-

cerów przez Niemców w 1943 roku. Na pocz tku okresu III Rzeczypospolitej 

mo na zauwa y , i  autorzy podr czników podawali same fakty i brakowa o 

elementów wyja niaj cych, przyczynowo-skutkowych. Z czasem wzrasta a ilo  

informacje o tym mordzie, wprowadzano do narracji autorskich tak e konkretne 

obja nienia. Doprecyzowano, dlaczego Zwi zek Sowiecki zerwa  stosunki dy-

plomatyczne z Polsk , informowano tak e, o co Sowieci oskar ali Niemców po 

ujawnieniu przez nich grobów katy skich. Pojawi a si  te  odpowied  na pyta-
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nie: kto bezpo rednio, jakie instytucje i osoby sta y za t  zbrodni . Na okre lenie 

samego czynu, jakiego dokona y oddzia y NKWD na polskich oficerach, autorzy 

programów nauczania i podr czników historii u ywali nast puj cych synoni-

mów: mord lub zbrodnia katy ska, likwidacja, rozstrzelanie czy eksterminowa-

nie obywateli polskich pod Katyniem. S owo ludobójstwo – jako termin zamien-

ny wobec powy szych – nie pojawi o si  w prezentowanych podr cznikach. Je-

dynie autorki Jolanta Bednarz, Magdalena Litwinienko i Katarzyna Zapa a 

wspomnia y w swojej pracy, i  w adze Rosji do dzisiaj nie uzna y tego wydarze-

nia za czyn ludobójczy62. Autorzy w przewa aj cej wi kszo ci informowali 

uczniów o liczbie zamordowanych polskich ofiar, oscyluj cej wokó  warto ci od 

15 tysi cy do 22 tysi cy, o jenieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku  

i Ostaszkowie, a tak e miejscach zbrodni – w Katyniu, Piatichatkach i Miednoje. 

Nie zabrak o w tych narracjach prezentacji dok adnych dat dziennych lub rocz-

nych, które symbolizowa y konkretne wydarzenia historyczne. W wielu szkol-

nych opracowaniach wyst powa a wiadomo  o tym, e Sowieci nie respekto-

wali konwencji genewskich, a do samego mordu przyznali si  dopiero w 1990 

roku. W jednej ksi ce dla okre lenia grobów – mogi  polskich oficerów – auto-

rzy zdecydowali si  u y  okre lenia „do y mierci”63.  

Uogólniaj c, mo na powiedzie , e tematyka katy ska wyst powa a do  

wyrazi cie w polskiej edukacji historycznej. Tematy komponowano rzetelnie,  

z rozmys em – tak, aby nie pomin  jakiego  istotnego faktu.  
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W tek zbrodni katy skiej w polskiej edukacji historycznej  

XX i XXI wieku 

Streszczenie 

W artykule autor przedstawi  obraz i wnioski dotycz ce w tku zbrodni katy skiej na przyk a-

dzie wybranych programów nauczania i podr czników historii z lat III Rzeczypospolitej, z ró -

nych stopni kszta cenia edukacji historycznej. Tematyka ta pojawi a si  przy okazji omawiania 

okupacji sowieckiej na ziemiach polskich. 

S owa kluczowe: zbrodnia katy ska, NKWD, polscy je cy wojenni, podr cznik historii, edu-

kacja historyczna, Józef Stalin, awrientij Beria, Mi dzynarodowy Czerwony Krzy .  
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Thread of the Katy  massacre of Polish historical education  

of 20
th

 and 21
th

 century 

Summary 

In this article the author outlines a picture and conclusions on the thread of the Katy  massacre 

on the examples of selected curricula and textbooks of history of the Third Polish Republic, with 

for various levels of education historical. This subject came up when discussing the Soviet occupa-

tion in the Polish lands. 

Key words: Katy  massacre, the NKVD, the Polish prisoners of war, history book, historical 

education, Joseph Stalin, Lavrenty Beria, the International Red Cross. 

 


