
Temat: 80. rocznica zbrodni katyńskiej. 

15 IV 2020 r. 

Na samym początku proszę zwrócić uwagę na kropkę po cyfrze. Przypominam, że 

po liczebnikach porządkowych stawiamy kropkę.  

Zapoznaj się z informacjami na temat Katynia.  

13 kwietnia był obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Katyń jest dla 

Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu 

polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na 

blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub 

aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., 

zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej 

w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 

tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i 

Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku 

Sowieckiego. Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: 

oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz 

przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani bezimiennie 

w masowych dołach cmentarnych. 13 kwietnia 1943 r. nazistowskie Niemcy ogłosiły 

informacje o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Sprawa 

„katyńska” była przez cały okres ZSRR jedną z najściślej strzeżonych tajemnic 

Kremla. Do osądzenia winnych za tę zbrodnię nigdy nie doszło. Chociaż znani są ci, 

którzy decyzję o niej podjęli, a także ponad stu wykonawców. Po zbrodni istnieje 

materialny ślad. Trzy zbudowane przez Polaków cmentarze – w Katyniu, Miednoje i 

Charkowie - gdzie każdy z blisko 15 tysięcy polskich jeńców jest imiennie 

upamiętniony. To wyjątek na cmentarzyskach pozostałych po zbrodniach władzy 

sowieckiej. Dopiero 30 lat temu strona strona rosyjska oficjalnie przyznała się, że 

polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940  r. przez NKWD. 

 

Temat: Katyń w literaturze.  

16 IV 2020 r. 

Zapoznaj się z  wierszem Zbigniewa Herberta na temat Katynia. Utwór ten nazywany 

jest wierszem katyńskim. Klasy VIII w podręczniku na str. 156 mają też 

zamieszczony inny wiersz katyński Mariana Hemara. 

Przepisz do zeszytu. 

 



Guziki (wiersz klasyka) 

Zbigniew Herbert 

[ Pamięci kapitana  

Edwarda Herberta ]  

 

 

Tylko guziki nieugięte  

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni  

z głębin wychodzą na powierzchnię  

jedyny pomnik na ich grobie  

 

są aby świadczyć Bóg policzy  

i ulituje się nad nimi  

lecz jak zmartwychwstać mają ciałem  

kiedy są lepką cząstką ziemi  

 

przeleciał ptak przepływa obłok  

upada liść kiełkuje ślaz  

i cisza jest na wysokościach  

i dymi mgłą katyński las  

 

tylko guziki nieugięte  

potężny głos zamilkłych chórów  

tylko guziki nieugięte  

guziki z płaszczy i mundurów 

 

 

Guziki – interpretacja i analiza 

Kapt. Edward Herbert, dowódca szwadronu 51 Dywizji Pancernej. Zginął w niewoli 

sowieckiej.  

“Guziki” to wiersz Zbigniewa Herberta poświęcony zbrodni katyńskiej. Wiosną 1940 roku 

ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów zostało rozstrzelanych przez Sowietów w lasach 

smoleńskich. Tekst Herberta został dedykowany pamięci kapitana Edwarda Herberta, stanowi 

jednak literacki hołd dla wszystkich, którzy stali się ofiarami tej zbrodni. 

Tytułowe guziki to elementy munduru polskich żołnierzy, które ze względu na swoją 

materialną trwałość, zostały śladem strasznych wydarzeń. Mimo że ciała uległy rozkładowi, 



guziki przetrwały, jak powiada poeta, po to, by zaświadczyć o tym, co się stało. Herbert 

dokonuje personifikacji guzików, nazywając je „świadkami zbrodni”. Stają się one również 

swoistym „pomnikiem”, którego zabrakło na grobach żołnierzy, ponieważ zostali oni 

zakopani anonimowo w zbiorowym dole. 

Nastrój wiersza jest żałobny, emanuje zadumą nad ludzkim losem i historią. Przyroda zdaje 

się solidaryzować z ofiarami zbrodni. Mimo że zbiorową mogiłę pozbawiono wszelkich 

oznak szacunku dla zmarłych, natura niejako wyczuwa powagę śmierci: 

i cisza jest na wysokościach 

i dymi mgłą katyński las 

Herbert określa guziki mianem „nieugiętych”, ponieważ wbrew zamierzeniom sprawców 

zbrodni, ujawniły to, co miało pozostać w ukryciu. Stały się one niejako „potężnym głosem 

zamilkłych chórów”, a więc dzięki nim mogli przemówić umarli. To właśnie guziki 

umożliwiły bowiem identyfikację tożsamość ofiar. 

To właśnie guziki z orzełkiem od płaszczy polskich żołnierzy stały się symbolem zbrodni 

katyńskiej, co przedstawia fotografia. Przetrwały jako materialny dowód zbrodni.  

 

 


