
 
 

Klasa II c 
Zawód: kierowca mechanik 

Przedmiot: język polski 
 

02.06.2020 r. (wtorek) 
05.06.2020 r. (piątek) 
 
Temat: Ocalmy pamięć o ofiarach Katynia. 
 
Zapoznam się z: 
- filmem Katyń w reż. A. Wajdy, 
- analizą i interpretacją dzieła filmowego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 
historycznego. 
 

Czas II wojny światowej to czas upodlenia człowieka, Holokaustu, ale też bohaterstwa graniczącego z 

heroizmem. 16 dni po ataku Niemców Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki.  

Zajęcie polskich ziem nie oznaczało jednak przejęcia władzy nad narodem. Aby osiągnąd ten cel, 

okupant musiał złamad wewnętrznego ducha Polaków oraz wyeliminowad elity inteligenckie, czyli siłę 

przywódczą. Dlatego hitlerowcy i Sowieci stosowali terror i realizowali planową eksterminację 

(wyniszczenie) narodu polskiego. Wybitnych nauczycieli polskiej nauki i kultury osadzano w 

więzieniach, rozstrzeliwano w masowych egzekucjach. 

We wrześniu 1939 roku do niewoli sowieckiej trafiło ok 250 tysięcy polskich żołnierzy. Znajdowali się 

wśród nich oficerowie, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, ludzie kultury i nauki. Stalin kazał ich 

internowad i osadzid w Ostaszkowie, Katyniu, Starobielsku, a potem bestialsko zamordowad w lasach 

katyoskich. 

Mord katyoski to temat podejmowany przez wielu twórców. Jednym z nich był Andrzej Wajda, który 

w 2007 r. wyreżyserował film Katyń. 

Proszę opracowad poniższe zagadnienia,  które pozwolą wam lepiej zrozumied wymowę filmu:  

1. Co to jest tzw. lista katyoska? 

- Podajcie dokładną liczbę ofiar 

- Sprawdźcie, czy znajdują się na niej ludzie z waszego regionu 

2. Dokument z 5 marca 1940 roku. 

- Co zawierał? 

- Kto go podpisał i gdzie był ukrywany? 

- Kiedy został odkryty i przez kogo? 

3. Kłamstwo katyoskie 

- Kto je szerzył? 

- Jakie chwyty propagandowe w nim zastosowano? 

4. Technika zabijania 



- Opisad warunki i trasę transportu więźniów. 

- Przedstawid miejsce i sposób wykonywania wyroków. 

5. Wykonawcy zbrodni 

- Podad nazwiska rosyjskich oficerów, którzy kierowali zbrodnią. 

- Czy ponieśli odpowiedzialnośd? 

6. Pamięd o Katyniu 

- Jakie instytucje dbają o zachowanie pamięci o Katyniu? 

Po obejrzeniu filmu 

1. Wymieo głównych bohaterów i przedstaw ich losy. 

2. W jaki sposób uwięzieni bohaterowie próbowali zachowad godnośd i honor? 

3. Opisz historię bezprawnego aresztowania profesora UJ. 

4. Przedstaw postad Rosjanina, który pomógł Marii. Dlaczego Wajda ukazał w filmie taką 

postad? 

5. Jak rozumiesz samobójczą śmierd oficera, który przypadkowo uniknął śmierci w Katyniu? Jaką 

prawdę moralną przypomniała mu wdowa po generale? 

6. Czy warto było ten film obejrzed? Dlaczego? 
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