
Instytut Pamięci Narodowej - Rzeszów
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/49543,78-rocznica-zbrodni-katynskiej-Rzeszow-13-kwietnia-2018.html
2023-05-18, 21:55

78. rocznica zbrodni katyńskiej – Rzeszów, 13
kwietnia 2018

 

3 kwietnia mija 78. rocznica rozpoczęcia likwidacji obozów dla polskich oficerów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 

Decyzję o zamordowaniu polskich jeńców podjęto 5 marca 1940 r. na podstawie pisma,
które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina. Szef
NKWD, oceniając w nim, że wszyscy wymienieni Polacy „są zatwardziałymi, nierokującymi
poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie
specjalnym „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary– rozstrzelania”.  
W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków
przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich terenów
Rzeczypospolitej. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i
więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej przez
władze sowieckie. Według danych NKWD zesłano łącznie ok. 61 tysięcy osób, głównie do
Kazachstanu. 

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r.
Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków
dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. W sprawie katyńskiej Polacy nie uzyskali
wsparcia ze strony przywódców mocarstw zachodnich, w imię trwałości sojuszu ze Stalinem,
okazali pomoc w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni. 
 

Z okazji 78. rocznicy zbrodni katyńskiej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu
Pamięci Narodowej w Rzeszowie przygotowało wiele propozycji w celu upamiętnienia
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tragicznej w dziejach Polski karty historii.

IX edycja przeglądu filmowego „Echa Katynia” – projekcje filmów: 

13 kwietnia 2018 r. , g. 10.00–12.30 Rzeszów, sala konferencyjna IPN Oddział w
Rzeszowie, ul. Szopena 23

10.00–10.40 prelekcja Katarzyny Kyc (OBEN IPN Rzeszów) „Zbrodnia katyńska i
kłamstwo katyńskie"

10.40–11.05 pokaz filmu „Miałam ojca w wyobraźni" real. Tomasz Piotrowski

11.10–11.25 pokaz etiudy „W jednej chwili..” real. Biuro Edukacji Narodowej IPN

11.30–12.30 pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków" reż. Mirosław Majeran

13 kwietnia 2018 r., g. 13.15–15.00 Rzeszów, sala konferencyjna IPN Oddział w
Rzeszowie, ul. Szopena 23

13.15–14.00 prelekcja Katarzyny Kyc (OBEN IPN Rzeszów) „Zbrodnia katyńska i
kłamstwo katyńskie"

14.00–15.00 prezentacja spektaklu „Nie pamiętam" reż. Mirosława Mamczura

Pokazy filmu „Miałam Ojca w wyobraźni" real. Tomasz Piotrowski i spektaklu „Nie
pamiętam" reż. Mirosław Mamczur w ramach przeglądu „Echa Katynia” w
Derby. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Derby 9 Gordon Road Derby
DE23 6WR United Kingdom

Terminy: 15 kwietnia 2018 – godz. 16.00 oraz 22 kwietnia 2018 – godz. 16.00

Zajęcia i warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych:

5 kwietnia 2018 r., g. 8.45 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu, ul.
Kopernika 18, prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” – Katarzyna Kyc

5 kwietnia 2018 r., g. 10.45, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu,
ul. Świętej Barbary 1B, prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” –
Katarzyna Kyc

5 kwietnia 2018 r., g. 11.00, Środowiskowy Dom Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3, prelekcja dla uczniów „Zbrodnia
katyńska i kłamstwo katyńskie” – Zenon Fajger

20 kwietnia 2018 r., g. 10.00, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, ul.
Biskupa Jana Śnigurskiego 10–12, prelekcja „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie”
– Katarzyna Kyc

25 kwietnia 2018 r., g. 9.30, Zespół Szkół w Krzywczy, ul. Krzywcza 97, prelekcja i
warsztaty „Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie” – Katarzyna Kyc



  Prezentacja wystaw poświęconych zbrodni katyńskiej: 

wystawa „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”, przygotowana przez
OBEN IPN w Rzeszowie, Komenda Główna w Policji w Warszawie, ul. Puławska
148/150, termin: 21 marca – 30 kwietnia 2018 r.

wystawa „Zbrodnia Katyńska”, przygotowana przez OBEN IPN w Rzeszowie, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Derby, 9 Gordon Road Derby DE23
6WR United Kingdom, termin: kwiecień 2018 r.

 

 

 

 

 

 


