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Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 KSIĘŻA Z KATYNIA  

 

    13 KWIETNIA 2021 r. o godz. 19.30 odbyło się spotkanie autorskie on-line na profilu 

GEK. Gościliśmy prof. Patryka Pleskota, która opowiedziała o księżach zesłanych do 

Katynia.  

Patryk Pleskot – polski historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor 

nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, gł. specjalista w 

Instytucie Pamięci Narodowej. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, historią 

społeczno-kulturalną i polityczną PRL, badaniami migracyjnymi, epoką „Solidarności”, 

teoriami stosunków międzynarodowych, badaniami nad pamięcią społeczną, polityką 

historyczną oraz działalnością służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. 

„KSIĘŻA Z KATYNIA” - najpierw powołał ich Bóg. Potem zrobiła to Ojczyzna. Gdy 

nadszedł czas próby, polscy duchowni w mundurach ruszyli na front. Nie po to, by strzelać do 

Niemców. Nie po to, by zabijać Sowietów. Mieli wspierać walczących Polaków. Wątpiącym 

dodawać otuchy, zmuszonym do zabijania wrogów odpuszczać grzechy, umierającym 

udzielać ostatniego namaszczenia. Kampania wrześniowa kończy się klęską. Choć sowieckie 

zdziczenie wobec duchownych nie jest tajemnicą, polscy kapelani idą do niewoli razem ze 

swoim wojskiem. Tu też będą żołnierzy podtrzymywać na duchu. Będą potajemnie odprawiać 

Msze Święte i w ukryciu przed strażnikami spowiadać. Do końca zachowają honor żołnierski 

i wiarę w Boga. Dadzą świadectwo bezprzykładnej odwagi w obliczu bestialstwa 

stalinowskich okupantów. Druga Rzeczpospolita to kraj wielu wyznań. W polskim wojsku 

służą księża katoliccy, duchowni protestanccy, prawosławni popi, żydowscy rabini i 

muzułmańscy mułłowie. Różne wyznania, ale cel ten sam – obrona Ojczyzny. Różne życiowe 

drogi, ale jeden los – kula w tył głowy w katyńskim lesie. 

 

                                                                                                                    Doradca metodyczny  

                                                                                                                        Beata Józków 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu


 

 

Powiato we Cent rum Po rad nict wa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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