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Deportacje ludności polskiej  
do Kazachstanu w 1936 roku 

Zarys historyczny

1. Wstęp

Wiosną i na jesieni 1936 roku na terenie Ukraińskiej SRR1 przeprowadzono operację 
„oczyszczenia” pasa przygranicznego z Polską z „polsko-niemieckiego elementu nacjonali-
stycznego”. Za podstawę działań przyjęto wytyczne uzyskane z Moskwy dotyczące wysiedle-
nia do Kazachstanu nie mniej niż 15 000 polskich i niemieckich rodzin. Badacze na podstawie 
dostępnych materiałów szacują łączną liczbę deportowanych na około 70 000 osób, z czego 
z pewnością 60 000 stanowili Polacy. Część historyków podtrzymuję tezę, że deportacje trwa-
ły dłużej i w sumie do Kazachstanu przesiedlono 20 000 polskich rodzin, co podwyższałoby 
ogólną liczbę deportowanych do około 100 000. 

Większość potomków przesiedlonych Niemców powróciła do swej historycznej ojczyzny 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Natomiast potomkowie 
wysiedlonych Polaków, pomimo licznych deklaracji płynących przez ostanie ćwierćwiecze 
z Polski, nigdy realnie takiej szansy nie mieli. W tym roku będą oni obchodzić 80. rocznicę 
deportacji swoich przodków. 

W tym krótkim opracowaniu historycznym nie ograniczam się tylko do opisu dramatycz-
nych wydarzeń z 1936 roku (rozdział 5.3 z podrozdziałami 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3). Będę starał się 
ukazać kazachstańskie deportacje w szerszym kontekście. Stanowiły one bowiem tylko jeden 
z etapów represji wymierzonych w ludność polską zamieszkującą ZSRR w latach trzydzie-
stych XX wieku (rozdziały 3, 5, 8, 9 i 10). Skrótowo przybliżę specyfikę prób sowietyzacji 
ludności polskiej w ramach swoistego eksperymentu, jakim było powołanie przez władze bol-
szewickie na przygranicznych terenach ZSRR2 polskich rejonów autonomicznych, tzw. Dzier-
żyńszczyzny i Marchlewszczyzny3 (rozdział 2).

Przywołam również złowieszczą retorykę władz bolszewickich tego okresu, powracającą 
obecnie w wypowiedziach niektórych polityków rosyjskich, która ukazuje porozumienie pol-
sko-niemieckie z 1934 roku oraz wydarzenia z tym związane jako przyczynę „zmuszającą” 
stronę radziecką do „oczyszczenia” pasa przygranicznego z Polską z „polsko-niemieckiego 

1  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.
2  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
3  Dzierżyńszczyzna – Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego (używana jest też nieścisła nazwa 

Polski Obwód Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego), potocznie Dzierżowszczyzna lub Dzierżyńszczyzna, biał. 
Польскі Аўтаномны Раён імя Дзяржынскага oraz (z rosyjskiego) Polrajon (skrót od Polskij Rajon) – autono-
miczna polska jednostka administracyjna utworzona w ZSRR, w obwodzie mińskim Białoruskiej SRR w 1932 roku. 
Marchlewszczyzna – Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego, tzw. potocznie Marchlewszczyzna lub 
Polrajon (skrót od rosyjskiego Polskij Rajon) – autonomiczna polska jednostka administracyjna utworzona w ZSRR, 
w obwodzie wołyńskim Ukraińskiej SRR w 1925 roku.
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elementu nacjonalistycznego” oraz do likwidacji potencjalnej „V kolumny” (rozdział 6). Ze 
względu na rozmiary pracy pomijam opis warunków życia Polaków w Kazachstanie oraz ich 
obecną sytuację. 

2. Polskie ośrodki autonomiczne w ZSRR 

2.1. Marchlewszczyzna – Polski Rejon Autonomiczny na Ukrainie

Po przejęciu władzy w drodze rewolucji i krwawej wojny domowej partia bolszewicka 
dążyła do sowietyzacji całej ludności byłego imperium carskiego.4 W założeniu teoretyków 
ruchu komunistycznego proces ten został rozłożony na etapy i był modyfikowany dla róż-
nych grup narodowościowych i społecznych. W ramach tej polityki swoją rolę mieli również 
odegrać Polacy, którzy po traktacie ryskim z 1921 roku nadal zamieszkiwali ZSRR. (Stroński 
1998: 17, Iwanow 2014: 74–75, Iwanow 1991: 116–128)

Strategiczny cel sowietyzacji ludności polskiej realizować mieli komuniści władający języ-
kiem polskim. W tym celu powołano na szczeblu centralnym oraz przy KC WKP(b)5 Ukrainy 
oraz KC WKP(b) Białorusi biura polskie mające inspirować i nadzorować „budowę nowego 
sowieckiego Polaka”, którego ojczyzną miał być ZSRR, nie zaś historyczna ojczyzna. Spe-
cyfikę „nowego stosunku” do odrodzonej Polski dobrze oddaje odezwa, którą wystosowali 
organizatorzy zebrania polskiego kolektywu w Charkowie, w ramach akcji wyborczej przed 
I Zjazdem Polaków z Zagranicy: 

„Ogłaszamy polskim faszystom: Nie chcemy waszej opieki! Nasza ojczyzna – to ZSRR, 
a nie faszystowska Polska” (Stroński 1998: 18).

W propagandzie komunistycznej skierowanej do zamieszkujących ZSRR Polaków Pol-
ska stanowiła „więzienie mas pracujących”, gdzie „faszystowski reżim Piłsudskiego” gnę-
bił mniejszości narodowe, a jedyną drogą wyzwolenia z kapitalistycznego wyzysku stanowić 
mogła rewolucja i powołanie do życia Polskiej Republiki Rad. Zalążkiem nowego polskiego 
państwa ludowego miały stać się różnorodne formy autonomii polskiej w ZSRR, na terenie 
którego mogły powstać kadry dla przyszłej polskiej republiki radzieckiej. Działania podję-
te przez komunistycznych uciekinierów z Rzeczypospolitej oraz miejscowych komunistów 
wśród ludności polskiej na Białorusi i Ukrainie powinny były stać się przykładem dla mas 
pracujących w macierzystym kraju. W tym celu jako pierwszy powołano do życia Polski Re-
jon Autonomiczny na Ukrainie ze stolicą w miasteczku Dowbysz przemianowanym na Mar-
chlewski. Przyczółek nowej „Polskiej Republiki Rad” tworzyło w sumie 107 wsi i chutorów 
zamieszkiwanych przez 42 000 ludzi, z czego 73% stanowili Polacy.6 W nowej wizji polskości 

4  Sowietyzacja – przez ten termin rozumiem za H. Strońskim oraz M. Iwanowem złożony proces podporząd-
kowania społeczeństwa ideologicznej doktrynie partii bolszewickiej we wszystkich wymiarach życia społecznego, 
kulturowego i ekonomicznego, któremu miała zostać poddana polska społeczność kresowa (Stroński 1998: 17, 
Iwanow 2014: 34–36).

5  Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy.
6  Pomijam w moim opisie utworzenie na Białorusi podobnego polskiego Kojdanowskiego Rejonu Narodowo-

ściowego ze względu na ograniczenie się tylko do wydarzeń związanych z przesiedleniami ludności do Kazachstanu. 
Powołany w 1932 roku na pograniczu polsko-białoruskim polrejon nazywany był potocznie Dzierżyńszczyzną – od 
stolicy rejonu miasta, Dzierżyńska (dawny Kojdanów). Odsyłam do nielicznych opracowań opisujących powstanie 
oraz likwidację białoruskiego polrejonu: Winnicki Z.J., Szkice kojdanowskie. Kojdanowsko-Polski Rejon Naro-
dowościowy w BSRR. Uwagi o genezie oraz przesłankach funkcjonowania. Stan badań problematyki, wyd. Gajt, 
Wrocław 2005; Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, PWN, Warszawa 
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nie było miejsca na żadne przejawy religijności, dlatego na terenie rejonu na początku lat 
trzydziestych XX wieku zamknięto wszystkie kościoły. Szczególną wagę przywiązywano na-
tomiast do budowy polskiego szkolnictwa, które miało stać się szczególnie skutecznym na-
rzędziem sowietyzacji młodego pokolenia. Inspirowany przez komunistów proces tworzenia 
polskiego szkolnictwa spotykał się nawet w początkowej jego fazie z przychylnym nastawie-
niem ludności polskiej pozbawionej prawa do nauki w ojczystym języku przez władze carskie 
i poddawanej zdecydowanej rusyfikacji przez kilka pokoleń. Była to również szansa zdoby-
cia przydatnego i umożliwiającego awans społeczny zawodu. Już w roku szkolnym 1924/25, 
czyli na początku tworzenia autonomii, na Ukrainie działało 225 szkół polskich, zaś w roku 
szkolnym 1929/30 było już 381 polskich placówek, w których 42,5% polskich dzieci w skali 
całej ukraińskiej republiki uczyło się w języku ojczystym. Jeszcze na początku masowych wy-
wózek w ramach tzw. zsyłki kułackiej i przesiedleń do wschodnich rejonów Ukrainy w roku 
szkolnym 1933/34 funkcjonowało 456 szkół polskich, do których uczęszczało prawie 52 000 
młodych Polaków. Działacze komunistyczni przystąpili również do organizowania polskich 
szkół i techników zawodowych; powstawały również polskie klasy w ramach działających 
już szkół technicznych. Uruchomiono także trzy polskie technika pedagogiczne: w Kijowie, 
Płoskirowie i Marchlewsku. Kształcono również polskich nauczycieli na poziomie wyższym 
w utworzonym w 1927 roku Polskim Instytucie Wychowania Społecznego (PIWS), który sta-
nowił część Kijowskiego Instytutu Pedagogicznego. PIWS w planach komunistów miał sta-
nowić zalążek niezależnej polskiej placówki akademickiej. Poszerzano skład kadry naukowej, 
utworzono bibliotekę, otwierano laboratoria, pracownie, rozpoczęto redakcję podręczników 
w języku polskim. Na poszczególnych wydziałach PIWS szkolono coraz liczniejszą kadrę 
przyszłych socjalistycznych nauczycieli. W 1931 roku studiowało tam 108 osób, natomiast 
w styczniu 1933 roku już 504. Walka z analfabetyzmem stanowiła istotny ideologicznie etap 
uzyskiwania wpływu na liczne grupy osób niepiśmiennych i ubogich, które w myśl założeń 
propagandowych miały być naturalnym sojusznikiem w walce rewolucyjnej. Należało tylko 
dokonać „uświadomienia klasowego” polskich mas włościańskich. Utworzono zatem specjal-
ne ośrodki zwalczania analfabetyzmu wśród Polaków. W roku szkolnym 1929/30 programem 
nauczania zostało objętych 23 786 Polaków, zaś podręczniki do nauki języka polskiego prze-
siąknięte były propagandą komunistyczną. Bardzo istotnym narzędziem sowietyzacji miała 
być polskojęzyczna prasa. Do najbardziej poczytnych tytułów na Ukrainie należała gazeta 
„Sierp”, której nakład w 1929 roku wynosił 7400 egzemplarzy. Drugim pod względem nakła-
du (do 5000 egzemplarzy) tytułem była wydawana w Kijowie gazeta „Głos młodzieży”. Obok 
tych czasopism istniały również inne tytuły wydawane w poszczególnych rejonach Ukrainy, 
a nawet w pasie przygranicznym. Oczywiście wszystkie czasopisma były organami komite-
tów partyjnych i komsomolskich. Dostęp do prasy i książek miała zapewnić rozwinięta sieć 
punktów czytelnictwa. Na Ukrainie w 1931 roku funkcjonowało: 79 polskich bibliotek, 12 
klubów, 42 wiejskie domy kultury i 71 chat – czytelnie, gdzie dostępna była polskojęzyczna 
komunistyczna prasa oraz książki. Należy także nadmienić, iż na Ukrainie działał profesjonal-
ny Wędrowny Polski Teatr Państwowy, z czasem przemianowany na Wszechzwiązkowy Teatr 
Polski z siedzibą w Kijowie, w którego repertuarze dominowały sztuki proletariackie, głównie 
tłumaczone z języka rosyjskiego. 

Obok Polskiego Rejonu Autonomicznego, tzw. Marchlewszczyzny, istniała również sieć 
polskich rad wiejskich. Należy odnotować, że na całej Ukrainie powołano do życia ponad 
tysiąc rad wiejskich dla mniejszości narodowych oraz 25 rejonów autonomicznych. Dla 

1991; Iwanow M., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina „Operacja polska” 1937–1938, wyd. Znak 
Horyzont, Kraków 2014. 
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opornych w budowie socjalizmu Polaków władze ukraińskiej SSR powołały w 1924 roku 15 
narodowych rad wiejskich, ale już w następnym roku, gdy ruszyła centralnie planowana so-
wietyzacja Marchlewszczyzny, działało ich już 61; w 1927 roku – 139, zaś w 1934 roku było 
ich 170 (Stroński 1998: 17–29, Iwanow 2014: 92–115, Iwanow 1991: 153–224).

2.2. Planowany trzeci polski rejon narodowościowy na Ukrainie

Władze komunistyczne planowały utworzenie na początku lat trzydziestych jeszcze jedne-
go, poza Marchlewszczyzną i Dzierżyńszczyzną, polskiego rejonu narodowościowego. Stolicą 
rejonu miała zostać wieś Hreczany na Podolu, gdzie 100% ludności stanowili Polacy. W ra-
mach planowanej jednostki, za zgodą władz centralnych, uznano czynnik religijny (katoli-
cyzm) za jeden z podstawowych w określeniu przynależności narodowej, co w interpretacji 
ukraińskich działaczy komunistycznych stanowić miało polonizację katolickiej ludności ukra-
ińskiej prowadzoną za zgodą władz centralnych. Istotnym elementem, mającym w zamyśle 
twórców projektu skłonić władze komunistyczne do zaakceptowania go, był stosunkowo wy-
soki w tym okresie poziom kolektywizacji w porównaniu z Marchlewszczyzną oraz znaczący 
udział robotników polskiego pochodzenia w zakładach kolejowych w Hreczanach. Projekt zo-
stał zaniechany ze względu na zmianę polityki narodowościowej partii bolszewickiej. Wydaje 
się również, że stan kolektywizacji oraz brak wyraźnych efektów w sowietyzacji ludności pol-
skiej na Marchlewszczyźnie mogły również wpłynąć na ostateczne odstąpienie od realizacji 
projektu. (Stroński 1989: 137–138, Iwanow 1991: 135–137) 

2.3. Polskie autonomiczne jednostki narodowościowe na Ukrainie i Białorusi  
        a polityka kierownictwa partii bolszewickiej w Moskwie 

Obok głównego zadania sowietyzacji ludności polskiej na Białorusi i Ukrainie polskie re-
jony autonomiczne oraz rady wiejskie stanowiły w rękach władz w Moskwie swoistą przeciw-
wagę dla działań polityków i działaczy białoruskich oraz ukraińskich na ich własnym teryto-
rium w ramach stosowanej polityki narodowościowej. 

Szczególnie widoczne było to w sporze prowadzonym przez polskie biura istniejące przy 
KC WKP(b) Ukrainy i KC WKP(b) Białorusi o tzw. Ukraińców katolików i Białorusinów ka-
tolików. Jak szacowali sami komuniści, na prawobrzeżnej Ukrainie mieszkało około 700 000 
katolików, którzy – posługując się w życiu codziennym językiem ukraińskim lub gwarą – iden-
tyfikowali się z polskością. Wyznawana przez nich religia rzymskokatolicka uznawana była 
za najważniejszy wskaźnik własnej tożsamości narodowej. Próby tworzenia polskiego rejonu 
oraz nowych rad wiejskich zaostrzyły wewnątrzpartyjny spór pomiędzy polskimi a ukraiński-
mi oraz białoruskimi komunistami. Lokalne ukraińskie władze komunistyczne i administra-
cyjne starały się przeciwstawić akcji tworzenia polskich rad narodowościowych oraz szkol-
nictwa mniejszościowego. Władze centralne wysłały na tereny pograniczne specjalne komisje 
NKWD7, które miały zbadać ten złożony problem. Raporty NKWD skłoniły władze republiki 
do respektowania praw mniejszości narodowych, w tym również praw mniejszości polskiej. 
W efekcie „oddano” Ukraińców katolików w ręce polbiur (biura polskie przy komitetach par-
tii), które miały skutecznie doprowadzić do pełnej sowietyzacji polskiej ludności. Dla władz 
moskiewskich liczył się podwójny efekt, z jednej strony potencjalnie szybsza sowietyzacja 

7  NKWD (ZSRR) (ros. НКВД СССР), Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (ZSRR) (ros. Народный 
комиссариат внутренних дел СССР) – centralny organ państwowy (ministerstwo) wchodzący w skład Rady 
Komisarzy Ludowych – rządu ZSRR, istniejący pod tą nazwą w latach 1917–1946.



7

Deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w 1936 roku. Zarys historyczny

prowadzona w języku polskim, z drugiej strony argument w walce z „nacjonał-bolszewizmem” 
w ramach partii komunistycznej na Ukrainie i Białorusi (Stroński 1998: 30–32).

Na początku lat dwudziestych XX wieku kierownictwo partii bolszewickiej w Moskwie 
upatrywało największe niebezpieczeństwo dla powstającego ZSRR w wielkopaństwowym, 
imperialnym szowinizmie rosyjskim. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa walczył w spo-
sób bezwzględny z rosyjską Cerkwią prawosławną. Równolegle prowadzono szeroką akcję 
umacniania systemu sowieckiego poprzez poszerzenie autonomii administracyjnej i kulturo-
wej wśród narodów byłego imperium carskiego, co prowadzić miało do wzmocnienia syste-
mu sowieckiego w ramach nowych proletariackich kultur narodowych. Za przyzwoleniem 
Moskwy postępował zatem również proces ukrainizacji i białorutenizacji w obszarach życia 
apolitycznego, administracyjnego i kulturowego na terenie Ukraińskiej i Białoruskiej SSR. 

Ze względu na poruszaną tematykę ograniczę się głównie do opisu przemian bolszewickiej 
polityki etnicznej na Ukrainie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Pomijam sy-
tuację na Białorusi, która w swych głównych etapach przystawała do wydarzeń, które miały 
miejsce na Ukrainie.8 Wprowadzenie polityki ukrainizacji i szerokiej autonomii kulturowej 
przyniosło w efekcie wzrost świadomości narodowej. Powstała i umocniła się klasa społecz-
na nowej, sowieckiej inteligencji ukraińskiej oraz ukraińskojęzycznej administracji partyjnej 
i państwowej. Po opanowaniu sytuacji politycznej w całym państwie, w obliczu olbrzymich 
eksperymentów ekonomicznych i gospodarczych kremlowskie kierownictwo przystąpiło do 
zdecydowanej centralizacji władzy. Józef Stalin, który zdążył umocnić swoją dyktaturę, nie 
potrzebował już dotychczasowych sojuszników w walce z szowinizmem rosyjskim. Nastąpi-
ła zdecydowana zmiana w polityce narodowościowej, przystąpiono bowiem do ograniczania 
autonomii poszczególnych republik. Hipotetyczna obawa separatyzmu ukraińskiego dopro-
wadziła do ograniczenia procesu ukrainizacji. W ramach propagandy politycznej rozpoczęto 
w końcu lat dwudziestych XX wieku nagonkę na działaczy oskarżonych o „odchylenia nacjo-
nalistyczne” i „nacjonalizm ukraiński”. Rozpoczęły się procesy w ramach kierownictwa po-
litycznego Ukraińskiej SRR. Do rangi symbolu urosła rozprawa Kremla z ludowym komisa-
rzem oświaty Aleksandrem Szumskim, który propagował szybki proces ukrainizacji oświaty. 
Posypały się oskarżenia o odchylenia nacjonalistyczne w ramach „szumskizmu”, pod których 
przykryciem Moskwa prowadziła przez kilka lat rozprawę z ukraińskimi komunistami. Po 
„szumskizmie” przyszedł czas na „chylowizm”(od oskarżonego ukraińskiego literata Mykoly 
Chwylowyja), a potem na „wołbujewszczyznę” (od uczonego ukraińskiego M. Wołbujewa). 
Po tym preludium nastąpił główny cios. W 1930 roku rozpoczął się pokazowy proces obejmu-
jący oskarżenia wobec działaczy tzw. Związku Wyzwolenia Ukrainy (ZWU). Po nim doszło 
do kolejnych, podobnych i sfingowanych przez GPU9 procesów wymierzonych w ukraińskie 
elity polityczne i kulturalne. 

8  Ze względu na tematykę pracy pomijam opis złożonych relacji polsko-białoruskich w Białoruskiej SRR. Samo 
odrodzenie narodowe bezpośrednio po utworzeniu Białoruskiej SRR, proces korenizacji, białorutenizacji oraz zagładę 
młodej komunistycznej elity białoruskiej opisuję w swojej pracy: Wyszyński R., Narodziny czy śmierć narodu. Na-
rodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Scholar, Warszawa 2010. Szerzej sytuację 
polskiego rejonu autonomicznego, tzw. Dzierżyńszczyzny, oraz stosunki polbiura z komunistami białoruskimi oraz 
kreowaną przez Moskwę walkę z „nacjonał-bolszewizmem” na Białorusi poruszają wymienieni już wcześniej au-
torzy Iwanow M. oraz Winnicki Z.J. Masową likwidację elit białoruskich w ramach sfingowanych procesów walki 
z „nacjonał-bolszewizmem” oraz fizyczną eksterminację Polaków z Dzierżyńszczyzny opisał w swojej pracy Gorelik 
J., Kuropaty Polski ślad, wyd. Rytm, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 1996.

9  OGPU (GPU) (Objedinionnoje gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije – Zjednoczony Państwowy Zarząd 
Polityczny; ros. ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР) – służba 
specjalna, policja polityczna zajmująca się wywiadem, kontrwywiadem, w tym wojskowym, bezpieczeństwem 
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Należy przy tym nadmienić, że polityka rozwoju autonomii kulturowej mniejszości naro-
dowych na Ukrainie, podobnie jak na Białorusi, nie uległa zmianie, a nawet za przyzwoleniem 
Kremla nastąpiła jej intensyfikacja. Zezwolono na tworzenie kolejnych rad i rejonów auto-
nomicznych. Kosztem potencjału ukraińskiej oświaty i wydawnictw zaspokajano potrzeby 
mniejszości narodowych. Tworzono nowe szkoły, zwiększano nakłady książek i prasy mniej-
szościowej. Moskwa dążyła w ten sposób do przeciwstawienia interesów mniejszości etnicz-
nych i interesów ukraińskich. Próby zahamowania tego procesu podejmowane przez lokalne 
władze na poziomie republiki czy obwodów spotykały się z kierowanym z centrum oskarże-
niem o „szowinizm ukraiński”. 

Takie podejście centrali w Moskwie do „nacjonał-bolszewizmu” chwilowo umocniło po-
zycję ukraińskiego polbiura, które – dostawszy „władzę” nad katolikami na Ukrainie – sta-
rało się podołać dwu zadaniom: odciągnięciu katolików od Kościoła katolickiego oraz prze-
prowadzaniu repolonizacji w duchu sowieckim (Stroński 1998: 53–62). Ważnym powodem, 
w odczuciu władz partii, było również potencjalne oddziaływanie ideologiczne tworzonych 
rejonów autonomicznych na zewnątrz ZSRR. Warto tu wspomnieć, że w okresie wielkiego 
kryzysu przed konsulatami sowieckim w Polsce oraz w innych państwach kapitalistycznych 
stały kolejki pragnących otrzymać wizy zezwalające na pracę w ZSRR (Iwanow 2014: 67). 

2.4. Repolonizacja czy sowietyzacja? 

Komuniści nie planowali jednak polskiego odrodzenia narodowego, zaś ich podstawowym 
celem była repolonizacja w nowej sowieckiej formie. Jak oceniają historycy, podjęte przez 
polbiura działania oraz chwilowa przychylność władz ośmieliły pewną część Polaków do de-
klaracji dotychczas skrywanej polskiej identyfikacji narodowej. Trudno jest jednak oszacować 
nie tylko efekty procesu „repolonizacji”, ale również określić dokładną liczbę Polaków za-
mieszkujących ZSRR, a szczególnie tereny sowieckich republik Białorusi oraz Ukrainy. Jed-
nym z istotnych powodów była z pewnością wyniesiona jeszcze z czasów carskich obawa 
ludności polskiej przed jednoznaczną deklaracją narodową, wsparta dodatkowo konfliktem 
zbrojnym polsko-radzieckim 1920 roku. Opierając się na oficjalnych danych, można tylko za-
rysować potencjalną dynamikę procesów narodowościowych, w tym repolonizacyjnych, które 
zachodziły wśród Polaków zamieszkujących Ukrainę. W guberni wołyńskiej, podolskiej i ki-
jowskiej, zgodnie ze statystykami państwowymi z 1920 roku, zamieszkiwało prawie 148 000 
Polaków. Natomiast w spisie powszechnym przeprowadzonym w grudniu 1926 roku narodo-
wość polską zadeklarowało na Ukrainie już niespełna 477 000 osób. H. Stroński, opierając się 
na materiałach opisujących sytuację we wsiach polskich w latach dwudziestych, czyli jeszcze 
przed Wielkim Głodem10 i pierwszymi falami deportacji, zwraca uwagę na planowe niedosza-
cowanie grupy polskiej, oceniając jej rzeczywistą liczbę w tym okresie na 600 000 do 700 000 
osób (Stroński 1998: 33–34). Jak podkreśla M. Iwanow, przez cały okres istnienia ZSRR staty-
styka ludności była uważana za ważną broń ideologiczną. Wszystkie spisy ludności w okresie 

wewnętrznym, kontrolą granic, działająca w ZSRR w latach 1923–1934, powstała z przekształcenia GPU w związku 
z powstaniem ZSRR.

10  Wielki Głód na Ukrainie, Hołodomor (ukr. Голодомор – śmierć przez zagłodzenie) – klęska głodu w latach 
1932–1933 w ZSRR, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR (dzisiejsza 
Ukraina wschodnia i centralna). Był konsekwencją wprowadzonej przez kierownictwo WKP(b) i władze państwo-
we Związku Radzieckiego polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy 
państwowe ZSRR narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych 
w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Według różnych szacunków spowodował śmierć od co 
najmniej 3 300 000 do 6 000 000–7 000 000 ludzi.
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kolektywizacji, masowych przesiedleń i terroru stalinowskiego w latach 1926, 1937 i 1939 
traktowano jako kampanie ideologiczne. Dążono do pełnej kontroli nad przeprowadzeniem 
spisów. Szczególnym przykładem walki o „słuszne” dane statystyczne mogą być tragiczne 
losy oskarżonych i skazanych organizatorów spisu z 1937 roku, którym nie udało się zatu-
szować tragicznych skutków Wielkiego Głodu lat 1932–1933 na Ukrainie i masowych re-
presji. Dane ze spisu przeprowadzonego w 1937 roku zostały utajnione. Zgodnie z ustalenia-
mi M. Iwanowa, liczba Polaków na Ukrainie na pewno przewyższała 650 000, natomiast na 
Białorusi ludności określającej się jako Polacy było nie mniej niż 300 000. W sumie liczba 
ludności polskiej w ZSRR mogła sięgać 1 200 000, co przewyższało oficjalne dane o 400 000. 
(Iwanow 2014: 407–421)

3. Represje lat trzydziestych w ZSRR – polska specyfika 

3.1. Wstęp 

Po rozprawie z ukraińskimi elitami politycznymi i kulturalnymi prowadzonymi pod płasz-
czykiem sfingowanych procesów i oskarżeń o „odchylenia nacjonalistyczne” czy wprost „szo-
winizm ukraiński” nastąpiła wyraźna zmiana stosunku kierownictwa bolszewickiego wobec 
ludności polskiej na Ukrainie. Moskwa zmieniła retorykę, z marginalizowanej przez ukraiń-
skich działaczy politycznych mniejszości Polacy stali się ponownie odwiecznymi wrogami. 
Obok walki klasowej „ostateczne rozwiązanie” polskiego problemu na kresach stanowiło siło-
we rozstrzygniecie wielowiekowej polsko-rosyjskiej walki o wpływy na terenach byłej I Rze-
czypospolitej. J. Stalin dążył do fizycznej likwidacji ludności kresowej, pragnąc dokonać osta-
tecznej depolonizacji kresów. Odwołując się do pokładów historycznej nienawiści, komuniści 
wzbudzili narastającą falę polonofobii, która miała stać się w rękach J. Stalina i jego ekipy 
kolejnym straszakiem umacniającym w społeczeństwie sowieckim zgodę na zaostrzenie kursu 
polityki wewnętrznej kraju. Rozpętana przez władze centralne propaganda doprowadziła do 
powszechnej polonofobii, Polak i państwo polskie stały się w skali całego kraju synonimami 
wrogów. Prowadzona przez lata polityka dawała pełne społeczne przyzwolenie na ostateczną 
rozgrywkę ze sługusami „polskich imperialistów”, „piłsudczyków” i „faszystów” (Stroński 
1998: 47, Iwanow 2014: 162–163).

Represje wobec Polaków w znacznej części stanowiły część szerszych akcji, które posia-
dały własną klasową dynamikę i zasady realizacji. Jednak do specyficznie „polskich akcji” 
niewątpliwe zaliczyć można toczoną na początku lat trzydziestych XX wieku walkę z Kościo-
łem rzymskokatolickim, represje wobec wiernych oraz fizyczną likwidację duchowieństwa. 
Deportacje Polaków w ramach tzw. zsyłki kułackiej, prowadzone zgodnie z ideologicznymi 
założeniami walki klasowej i likwidacji kułaków jako klasy, nie wyszczególniały elementu 
narodowościowego, jednak grupy OS NKWD11 czy tzw. trójki,  które je przeprowadzały, uzna-
wały Polaków i Niemców za „oczywistych kułaków” (поголовные кулаки) (Ziemskow 2005: 
76). Za specyficznie „polską operację” uznać można rozpoczęcie w 1933 roku likwidacji nie-
licznej, nowej komunistycznej inteligencji polskiej w ramach prowokacyjnej „sprawy POW”. 

11  Trójki NKWD (ros. Особое Совещание при НКВД) – komisje powołane na mocy rozkazu NKWD nr 00447 
z 30 lipca 1937 roku w celu szybkiego rozpatrywania spraw sądowych (sądownictwo doraźne) związanych z „ele-
mentami antyradzieckimi” i „antykomunistycznymi”. Aktywne w okresie Wielkiego Terroru. Ocenia się, że trójki 
NKWD wydały około pół miliona wyroków śmierci, w tym podczas „operacji polskiej” NKWD.
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Przez kilka lat demonizowano Polaków jako potencjalnych zwolenników i szpiegów „pańskiej 
Polski” i „faszystów”.

Kolejnym wymierzonym w społeczność polską w ZSRR krokiem była akcja likwidacji 
polskiego szkolnictwa, prasy, zamknięcie instytucji propagujących kulturę oraz rozwiązanie 
polskich jednostek autonomicznych (rejonów i rad wiejskich).

W 1935 roku przystąpiono do wysiedlania z pasa przygranicznego polskich rodzin, które 
początkowo kierowano do wschodnich obwodów Ukrainy. W tym okresie już nie ukrywano 
zdecydowanie antypolskiego nastawienia władz, masowo zwalniając Polaków z pracy w za-
kładach o znaczeniu strategicznym (np. fabryk zbrojeniowych, kolei). Natomiast w 1936 
roku rozpoczęto na Ukrainie masowe deportacje z pasa przygranicznego rodzin polskich oraz 
w mniejszej skali rodzin niemieckich do Kazachstanu. Apogeum prześladowań ludności pol-
skiej stanowiła tzw. operacja polska przeprowadzona w latach 1937–1938, mająca wszelkie 
cechy ludobójstwa (mordowanie mężczyzn – głów rodzin, obligatoryjna kara łagru dla żon 
skazanych, przymusowe przesiedlenia dzieci do wyznaczonych domów dziecka, dzielenie 
rodzeństw i krewnych oraz planowa rusyfikacja). W tych wszystkich wymienionych akcjach 
eksterminacji i deportacji, poza tzw. zsyłką kułacką, na pierwszym miejscu jednoznacznie 
postawiony został czynnik etniczny – polska identyfikacja narodowa, stanowiąca wystar-
czającą, zdaniem władz komunistycznych, podstawę do prześladowania i wymordowania 
w okresie do 1939 roku setek tysięcy Polaków w skali całego ZSRR. Tylko na terenie Ukra-
iny od 150 000 do 200 000 Polaków stało się ofiarami różnorodnych form represji, takich 
jak: deportacje i zesłania, planowa śmierć głodowa, uwiezienie w łagrach i więzieniach lub 
ostatecznie fizyczna likwidacja przez rozstrzelanie. Jak szacuje H. Stroński, około połowa 
z represjonowanych na Ukrainie Polaków poniosła śmierć w wyniku rozstrzelania lub fi-
zycznego wyczerpania w następstwie wyniszczającej pracy w obozach i łagrach (Stroński 
1998: 47). 

3.2. Polacy na Ukrainie wobec likwidacji Kościoła rzymskokatolickiego

Kościół rzymskokatolicki na terenach obecnej Ukrainy i Białorusi w okresie istnienia 
I Rzeczpospolitej rozwijał swoją misję w miarę postępu akcji osadniczej prowadzonej przez 
ludność polską na tych terenach. Szczególnie silny związek pomiędzy ludnością polską a Ko-
ściołem rzymskokatolickim powstał w okresie rozbiorów, gdy Polacy pozbawieni przez carat 
własnego szkolnictwa, prawa do posługiwania się językiem, rugowani z ziemi odnajdywali 
w Kościele sprzymierzeńca, który mężnie niósł los Polaków. Te doświadczenia wzajemnych 
prześladowań, wzajemnego wsparcia doprowadziły do głęboko zakorzenionego wśród pol-
skiej społeczności kresowej przekonania o utożsamianiu pojęcia „katolik” z etnicznym okre-
śleniem „Polak” (Iwanow 2013: 133–134).

Gdy przyjmie się te założenia, walka z duchowieństwem i wiernymi Kościoła rzymsko-
katolickiego na Ukrainie jawi się jako jeden z kolejnych etapów walki z polskością na tych 
terenach. Odwołam się tu przez analogię do opisanego w mojej pracy badawczej przykładu 
Buriatów, gdzie ataki na buddyzm i fizyczna likwidacja przywódców religijnych oraz ducho-
wieństwa lamaistycznego, w moim odczuciu, może być jednoznacznie odebrana jako forma 
represji etnicznych.12 Dlatego pragnę krótko zarysować formy komunistycznych represji sto-
sowanych wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego oraz przedstawić próby oporu i pod-
ziemnej działalności wiernych. Ten wątek jest również istotny dla zobrazowania odrodzenia 

12  Wyszyński R., Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po 
upadku ZSRR, Scholar 2010.
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religijnego wśród potomków polskich specpieresieleńców w Kazachstanie oraz szczególnej 
roli księży w procesie kreowania tożsamości narodowej. 

Obok ideologicznej niechęci wobec wszelkich form religijności, szczególnie wroga posta-
wa władz bolszewickich wobec Kościoła rzymskokatolickiego wynikała z przeświadczenia, 
że stanowił on jedną z podstawowych przeszkód do pełnej sowietyzacji ludności polskiej na 
Ukrainie. Po repatriacji, która odbyła się na podstawie postanowień zawartych w traktacie 
ryskim, i ucieczce do Polski prawie całej inteligencji komuniści upatrywali w nim ostatniej 
ostoi tradycji narodowo-patriotycznej.13 W tej sytuacji w latach dwudziestych dla członków 
polbiur priorytetową stała się walka z Kościołem i „szlachecko-burżuazyjno-klerykalną ide-
ologią”.14 

W tym celu przeprowadzono w 1927 roku ogólnoukraińską naradę polbiur, gdzie stwier-
dzono, że „walka z szowinizmem i nacjonalizmem polskim jest walką z klerykalizmem”. 
Próbowano wymusić na duchowieństwie deklaracje lojalności. W tym celu aktyw partyjny 
rozpoczął stałą kampanię oczerniania i dyskredytacji duchownych. Równocześnie organy 
GPU prowadziły akcję inwigilacyjną wśród wiernych i duchowieństwa. Dążyły do pozyska-
nia współpracowników w celu rozkładu wspólnot parafialnych, kółek różańcowych i innych 
form lokalnej religijności. W celu zastraszenia postanowiono wzmocnić represje „wobec jaw-
nie kontrrewolucyjnych księży” (Stroński 1998: 63–65). Według danych resortu GPU z 1928 
roku, w ramach Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie sowieckiej działały w sumie 292 
wspólnoty religijne, do których należało ponad 168 000 wiernych, w tym aktywnie działały 
284 wspólnoty grupujące łącznie 166 700 członków. GPU odnotowało jeszcze 5 wspólnot 
niemieckich z 1510 wiernymi, jedną francuską i dwie ukraińskie. Wydaje się, że dane te były 
bardzo zaniżone. Odwołując się do rejestrów kościelnych, w 1927 roku tylko w diecezji żyto-
mierskiej było 350 000 wiernych, 107 czynnych kościołów i 68 księży, a w diecezji kamieniec-
kiej dane kościelne mówiły o podobnej liczbie 350 000 wiernych, działało tam 113 świątyń, 
które obsługiwało 42 księży. Wspomnieć należy również o specyficznej formie zbiorowej re-
ligijności, która w obliczu zamykania świątyń i fizycznej likwidacji księży nabierała szczegól-
nego znaczenia. Jej przejawem były powstające wspólnoty grupujące się w kółka różańcowe 
i tercjarskie. Na podstawie danych archiwalnych. Stroński szacuje, że w każdej polskiej wsi 
istniało przynajmniej jedno kółko różańcowe, lecz często ich liczba była większa (Stroński 
1998: 67–70). 

W latach dwudziestych GPU próbowało dokonać podziału organizacyjnego i religijnego 
wewnątrz Kościoła katolickiego, mając na celu utworzenie odrębnej, niezależnej od Waty-
kanu struktury, na wzór utworzonych w tym okresie w ZSRR Odnowicielskiej Cerkwi Pra-
wosławnej (tzw. żywej cerkwi), Ludowej Synagogi, Ludowego Meczetu lub też rodzimego 
ruchu, tzw. księży patriotów, podobnego do funkcjonującego w Polsce w okresie PRL. W tym 
celu GPU powołało w 1928 roku „grupę inicjatywną duchowieństwa katolickiego na Podolu” 
i włączyło w jej skład księży: Jana Świderskiego, Zygmunta Kwaśniewskiego, Kazimierza 
Nowakowskiego, Stanisława Hańskiego, Jasukasa oraz Adelberta Kobecia (Niemca). Dołą-
czył do niej, po odpowiednim „nacisku”, przebywający w areszcie GPU administrator diecezji 
ks. Kazimierz Naskręcki. Działania grupy inicjatywnej i „list otwarty”, który wystosowała, 
nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Władze sowieckie oficjalnie uznały zatem „oddolną” 
akcję księży za kolejną „prowokację antyradziecką” Warszawy i Watykanu (Iwanow 2014: 
147–149).

13  Repatriację z 1921 roku szerzej opisuję poniżej.
14  W podobnej retoryce prowadzono również w tym okresie w Buriacji walkę z duchowieństwem lamaistycznym. 
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Po nieudanych próbach podziału w łonie duchowieństwa GPU skupiło się na dyskre-
dytacji księży w oczach ludności polskiej i wszelkimi metodami dążyło do werbunku 
agentów wśród wiernych, co było już dużo łatwiejsze. Nie powiodły się również zabiegi 
powołania oddzielnego, niezależnego od polskiej hierarchii, podlegającego bezpośrednio 
Watykanowi wikariatu dla rzymskich katolików. Brak efektów w pracy operacyjnej wśród 
kleru oraz mała skuteczność propagandy ateizacyjnej doprowadziły w latach trzydziestych 
do zaostrzenia walki z Kościołem katolickim prowadzonej równolegle z represjami wo-
bec ludności polskiej. W 1930 roku nastąpiły na Ukrainie pierwsze masowe aresztowania 
wśród księży. W sumie aresztowano 49 kapłanów. Oskarżeni o „szpiegostwo na rzecz 
faszystowskiej Polski i Watykanu” i „szerzenie agitacji antysowieckiej” otrzymywali z re-
guły wyroki 8–10 lat więzienia lub wyroki śmierci, które w tym okresie zamieniano jesz-
cze automatycznie na 10 lat więzienia. Tylko nieliczni polscy kapłani zostali wymienie-
ni za szpiegów sowieckich, zaś zdecydowana większość nigdy nie powróciła do swoich 
wiernych (Stroński 1989: 77–78).

Pierwszym miejscem na Ukrainie, gdzie całkowicie wyeliminowano Kościół z życia 
społecznego oraz poddano likwidacji wszystkich duchownych, była Marchlewszczyzna. 
To właśnie tam miał powstawać wzorcowy model sowieckiego Polaka, oddanego komu-
nizmowi i pozbawionego uczuć religijnych. W 1931 roku w istniejących na terenie polre-
jonu ostatnich trzech kościołach i czterech kaplicach nie było już żadnego duchownego 
(Iwanow 2014: 150).

W dalszym ciągu GPU przeprowadzało kolejne represje. W 1933 roku na wolności prze-
bywało zaledwie 40 kapłanów, zamknięto ponad połowę kościołów. W ciągu następnych 
dwóch lat zaaresztowano kolejnych 10 księży, zaś 5 pozbawiono prawa wykonywania czyn-
ności duszpasterskich. W 1934 roku przeprowadzono pokazowy proces „wykrytej” przez 
NKWD „faszystowskiej kontrrewolucyjnej organizacji rzymskokatolickiego i unickiego 
duchowieństwa na Prawobrzeżnej Ukrainie”, która w ramach „kontrrewolucyjnej” i „na-
cjonalistycznej” działalności „dążyła do oderwania sowieckiej Ukrainy od ZSRR”. NKWD 
w ramach śledztwa przeciw Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej POW) ukazało „egzo-
tyczny” związek polskiego kierownictwa komunistycznego, które miało nawiązać współ-
pracę z klerem katolickim. Zsyłani z reguły na Wyspy Sołowieckie księża, po odbyciu kary 
otrzymywali z reguły kolejne wyroki zesłania do Kazachstanu i na daleką Syberię. W 1937 
roku, w okresie tzw. operacji polskiej pozostający jeszcze na Wyspach Sołowieckich polscy 
księża w większości zostali rozstrzelani. Wydaje się, że prześladowania ze strony NKWD 
wobec Kościoła katolickiego na Ukrainie w porównaniu do prześladowań innych wyznań 
religijnych przybrały najbardziej brutalną formę. Aby zobrazować tę tezę, odwołam się do 
danych dotyczących liczby kapłanów i działających świątyń w obwodzie winnickim w 1937 
roku. Na 769 istniejących tam cerkwi prawosławnych funkcjonowało nadal 245, 524 zostały 
zamknięte; w tym samym okresie funkcjonowały wszystkie z 185 istniejących synagog, na-
tomiast spośród jeszcze istniejących 24 kościołów katolickich nie funkcjonowała już żadna 
świątynia. W tym samym okresie nadal sprawowało posługę 237 kapłanów prawosławnych, 
z czego 133 bez własnej parafii, pracowało również 134 rabinów, z czego 36 bez własnej 
synagogi, zaś wierni katoliccy nie posiadali w tym okresie żadnego z księży. W obwodzie 
kijowskim w tym samym czasie działały 273 cerkwie, 29 synagogi i 5 kościołów oraz 4 ka-
plice katolickie. Pozbawione kapłanów kościoły były zamykane i sukcesywnie rozbierane 
lub przeznaczane na cele gospodarcze. Najczęściej, ze względu na specyficzny typ architek-
tury, organizowano w nich kina, domy kultury i magazyny. 

Fala represji dotknęła również aktywną część wiernych. Na początku lat trzydziestych wier-
ni zaangażowani w opiekę nad kapłanami, w próby ratowania świątyń czy zbiorowe formy 
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religijności prywatnej otrzymywali z reguły wyroki kilku lat łagru. W drugiej połowie lat 
trzydziestych wyroki zdecydowanie zaostrzono. Za samo przywiązanie do religii deportowano 
całe rodziny.15 Uczestnictwo w ramach kółka różańcowego, prowadzenie nabożeństw, próby 
protestów w obliczu zamykania świątyń czy opieka nad kościołami kończyły się z reguły wy-
rokiem 10 lat łagrów lub rozstrzelaniem. Jako przykład terroru może posłużyć los wiernych 
katolickich z dwu polskich wsi, Wytawa i Gniwań, w których NKWD aresztował za „prze-
stępstwa religijne” 124 osoby, z których zaledwie 6 powróciło z łagrów. Prowadząc ostateczną 
walkę z Polkami w 1937 roku NKWD „odkryło” w Żytomierzu „kościelną podziemną kontr-
rewolucyjną organizację nacjonalistyczną”, która oprócz „działalności kontrrewolucyjnej” 
zajmowała się „dążeniem do zjednoczenia ludności polskiej wokół kościoła, organizowała 
pomoc materialną dla represjonowanych księży i otrzymywała od nich wiadomości z łagrów”. 
Zapadły wówczas surowe wyroki wieloletniego zesłania do łagrów oraz kary śmierci (Stroński 
1989: 79–88).

Fizyczna likwidacja kleru katolickiego oraz odbieranie świątyń wspólnotom parafialnym 
skłoniło wiernych do przyjęcia „zastępczych” form religijności. Powstała swoista rola tzw. 
zastępczego księdza – osoby prowadzącej różnorodne nabożeństwa, podejmującej się obrzędu 
chrztu itp. Jedną z podstawowych form, które obserwowałem również w Kazachstanie w koń-
cu lat osiemdziesiątych XX wieku, stały się kółka różańcowe, których spotykania odbywały 
się w zamkniętym kręgu wiernych w domach prywatnych. Osoby najbardziej zaangażowane 
religijnie, szczególnie starsze kobiety, prowadziły potajemnie katechizację dzieci, dokonywa-
no obrzędów chrztu i katolickiego pochówku.

Specyficzną formą religijności stały się na początku lat trzydziestych tzw. pochody krzy-
żowe ku granicy polskiej. Poszerzające się fale stalinowskich represji, deportacje, zesłania do 
łagrów, rozstrzeliwania doprowadziły ludność polską do stanu desperacji. Z krzyżami i cho-
rągwiami tłumy Polaków pozbawione księży podchodziły do samej granicy, podejmując pró-
by odprawiania wspólnych nabożeństw razem z ludnością polską z drugiej strony granicy. 
Sowiecka straż graniczna rozdzielała obie grupy, strzelano w powietrze, by rozproszyć tłumy 
(Iwanow 2014: 151, Stroński 1989: 95–98).

Specyficzną formą „zastępczej” religijności było również potajemne słuchanie mszy 
św. nadawanej przez polskie rozgłośnie radiowe, za co groziły wyroki sądowe i inne re-
presje. Prowadząc badania w Kazachstanie, spotkałem się z opowieściami o takim wspól-
nym „cichym” słuchaniu mszy św. na Ukrainie, „cichym” – bowiem donosiciele skrzętnie 
inwigilowali podejrzane mieszkania i domy. Przytoczone wyżej przykłady „podziemnej” 
religijności bez świątyń i kapłanów zostały w dużej mierze przeniesione przez Polaków 
do Kazachstanu16. 

15  Przytaczam sprawę represji podejmowanych przez GPU-NKWD wobec Kościoła rzymskokatolickiego i wier-
nych tak obszernie, bowiem tworząc listy skazanych do przesiedlenia z pasa przygranicznego „polskiego elementu 
kontrrewolucyjnego”, jednym z podstawowych oskarżeń było właśnie przywiązanie do religii. Nie dziwią, w obli-
czu tego obszernie zarysowanego tła historycznego, pieśni religijne śpiewane przez specpieresieleńców na polach, 
skryte przyjmowanie księdza Bukowińskiego czy Kuczyńskiego, tak szybkie odrodzenie religijne po upadku ZSRR 
i budowa kościołów w Kazachstanie. 

16  W szerszej formie opisuję stan religijności oraz jej różnorodne formy praktykowane w latach osiemdziesią-
tych XX wieku przez polskich specpieresieleńców oraz ich walkę z konfidentami i aktywistami komunistycznymi 
w rozdziale: Wyszyński R., Polacy w Kazachstanie – polskość rezydualna, wspólnej książki Nowicka E., Kabzińska 
I., Wyszyński R., Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnią granicą, wyd. Nomos 2000.
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3.3. Ludność polska a kolektywizacja wsi – tzw. zsyłka kułacka 

Podejmowana w latach dwudziestych polityka kolektywizacji poprzez tworzenie na po-
czątku komun, a potem kołchozów17, nie powiodła się18. Na terenie Ukrainy w 1929 roku 
skolektywizowane gospodarstwa rolne zajmowały zaledwie 8,8% powierzchni ziem rolnych. 
Komuniści uznali za głównego winowajcę tego stanu „kułaków”, którzy stanowili według 
nich podstawowe źródło oporu. Chcąc złamać niezależność ekonomiczną chłopstwa, władze 
centralne przyjęły postanowienie o siłowym rozwiązaniu problemu kolektywizacji. Drogą 
miało być tzw. rozkułaczanie, czyli pozbawienie ziemi, zabudowań, inwentarza oraz wszelkie-
go majątku ruchomego, co stanowić miało zalążek przyszłego kołchozu, do którego mogliby 
przyłączyć się tzw. biedniacy oraz średniacy. Przyjmując społeczno-ekonomiczne kryteria, po-
czątkowo zaliczano do kułaków zamożnych gospodarzy posiadających najemną siłę roboczą, 
dzierżawiących ziemię lub posiadających stosunkowo dużą liczbę zwierząt inwentarskich. 
Z czasem kułacy „awansowali” i stali się „elementem kontrrewolucyjnym”, a w ramach mark-
sistowsko-leninowsko-stalinowskiej teorii walki klas należało poddać ich całkowitej likwida-
cji. Zgodnie z wytycznymi centralnych władz partyjnych, zimą 1930 roku określono zasady 
rozkułaczania oraz podziału kułaków na trzy kategorie. Do pierwszej kategorii zaliczono ro-
dziny gospodarzy, którzy uczestniczyli w antysowieckich wystąpieniach bądź stawiali czyn-
ny opór. Zgodnie z wytycznymi, odbierano im ziemię oraz majątek ruchomy, a ich samych 
skazywano na karę łagru (obozu pracy). Do drugiej grupy tej kategorii zaliczono osoby, które 
w sposób mniej aktywny przeciwstawiały się władzy sowieckiej. W tym wypadku po ode-
braniu ziemi i zabudowań przesiedlano ich na Syberię lub na daleką północ, dając prawo do 
zabrania rzeczy osobistych i zapasów żywności. Trzecią grupę stanowili tzw. łagodni kułacy, 
których po rozkułaczeniu nie przyjmowano do kołchozu, ale mogli oni pozostać na Ukrainie, 
dostając przydziały gospodarstw poza granicami kołchozu. 

Pragnę zwrócić uwagę na tzw. zsyłkę kułacką celem zobrazowania swoistej rozprawy 
z przeciwnikami politycznymi, która w pasie przygranicznym na Ukrainie przybrała wyraźnie 
znamiona prześladowań polskiej ludności. Organy GPU przy wsparciu tzw. elementu bied-
niacko-średniackiego dokonywały oczyszczenia pasa przygranicznego „z kułaków i innych 
wrogich elementów”. O ile w przypadku gospodarstw ukraińskich o rozkułaczeniu i o dalszej 
karze decydowały głównie czynniki ekonomiczne (ilość inwentarza, areał ziemi, posługiwa-
nie się najemną siłą roboczą itp.), to w przypadku polskich gospodarstw podstawowy czynnik 
klasyfikujący rodzinę do rozkułaczenia i wysiedlenia stanowiło zaliczenie jej do „antysowiec-
kiego aktywu kontrrewolucyjnego”, silny związek z Kościołem rzymskokatolickim, aktyw-
ne uczestnictwo w obrzędach religijnych oraz „przeszłość kontrrewolucyjna” (Stroński 1998: 
99–102, Iwanow 1991: 335–350, Iwanow 2014: 229–239). 

17  Kołchoz (skrót od słów коллективное хозяйство) – spółdzielcza forma gospodarstwa rolnego, powstawała 
zazwyczaj w wyniku przymusowego przekazaniem ziemi na rzecz kołchozu. Zmuszeni do tego gospodarze indywi-
dualni przekazywali również swój inwentarz i maszyny rolne. Obok kołchozów istniała druga, bardzo powszechna 
w ZSRR forma gospodarstwa rolnego – sowchoz. Sowchozy (skrót od słów советское хозяйство) były to pań-
stwowe gospodarstwa rolne, podobne w swej strukturze do polskich PGR-ów. Rolnicy pracujący w sowchozach 
mieli status pracowników najemnych. 

18  Opisuję szeroko proces kolektywizacji ze względu na ciągle żywy w relacjach najstarszego pokolenia pol-
skich specpieresieleńców w Kazachstanie obraz gospodarstw ich rodziców na Ukrainie. Nie są to tylko snute przez 
staruszków wyidealizowane opisy sadów, pól i dorodnego inwentarza. Spotkałem się wśród badanych z próbami 
odzyskania budynków dawnych gospodarstw i ziemi. 
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3.3.1. Działania władz komunistycznych w pasie przygranicznym w okresie kolektywizacji 

Polskie wsie na prawobrzeżnej Ukrainie w przygranicznym pasie stanowiły bastion walki 
z kolektywizacją. Przyzwyczajeni przez pokolenia do walki z caratem o własną ziemię polscy 
gospodarze nie chcieli wstąpić do kołchozów. W 1932 roku, czyli już w trakcie akcji kolekty-
wizacyjnej na sowieckim Podolu, poziom uspółdzielczenia obejmował już średnio 62% ogółu 
gospodarstw, jednak we wsiach polskich wynosił on tylko 48,3%. Oprócz samej negatywnej 
postawy ludności polskiej istotny wpływ na obniżenie stopnia wstępowania do kołchozów 
miał system chutorów, w których żyła znacząca część polskich gospodarzy. Podobnie niechęt-
ny stosunek do kolektywizacji przejawiali mieszkańcy polskiego rejonu narodowościowego, 
tzw. Marchlewszczyzny. Swoistym wybiegiem w walce o kolektywizację wsi stało się tworze-
nie polskich kołchozów narodowościowych. 

Złożona sytuacja skłoniła władze partyjne do zastosowania różnorodnych metod. Przystą-
piono do tworzenia polskich (narodowościowych) kołchozów. Działania te przyniosły popra-
wę poziomu procesu kolektywizacji. Polacy częściej oddawali swe gospodarstwa do kołcho-
zów, gdy mogli pracować we własnym gronie, rosła również wydajność pracy i wysokość płac 
w porównaniu do kołchozów mieszanych narodowościowo. W kołchozach mieszanych nara-
stały również animozje i spory, pogłębiające się wraz ze zdecydowanie wrogą postawą lokal-
nego aparatu partyjnego, z którego usunięto działaczy polskich i zamordowano ich. W pasie 
przygranicznym stosowano również system różnorodnych ulg dla kołchozów polskich. Obok 
nowych form zachęty nadal stosowano brutalną przemoc, kontynuowano „przykładowe” roz-
kułaczanie, pozostawiano rodziny wywiezionych czy zamordowanych kułaków w przerażają-
cej sytuacji bytowej, bez odzieży, butów i żywności. 

W tej sytuacji prowadzona polityka „kija i marchewki” w szybkim tempie doprowadziła do 
prawie zupełnej kolektywizacji indywidualnych gospodarstw należących do Polaków. W 1931 
roku działały zaledwie 63 polskie kołchozy na terenie 170 polskich rad narodowościowych, 
co świadczyło o niskim stopniu kolektywizacji na tle całej Ukrainy, zaś już dwa lata później 
bezwzględna polityka doprowadziła do skolektywizowania polskich gospodarstw na poziomie 
95–97% (Stroński 1998: 108–109). 

3.3.2.  Opór ludności polskiej wobec kolektywizacji – ucieczki, bunty, powstania,  
            „pochody krzyżowe”

W obliczu działań administracji komunistycznej część społeczności polskiej starała się 
o prawo do wyjazdu do Polski, szczególnie osoby posiadające krewnych za Zbruczem. Tyl-
ko z okręgu wołyńskiego wpłynęło 97 podań o wydanie paszportów, w skali całej Ukrainy 
złożono 350 takich wniosków. Jak opisywał to obrazowo w swoim sprawozdaniu do władz 
centralnych sekretarz wołyńskiego okręgowego komitetu partii, wśród polskich chłopów na-
rastało przeświadczenie, że ci, którym odmówi się prawa repatriacji i „nie dostaną od władz 
sowieckich zgody na wyjazd, powinni zebrać się i ruszyć hurmem nad granicę”. Jak opisywał 
sekretarz, chłopi polscy byli zdecydowani na najgorsze, nawet na to, „że gdy tysiąc zabiją, to 
pozostali przedostaną się do Polski”. 

Wobec takich nastrojów łatwiej zrozumieć atmosferę panującą choćby w trakcie masowych 
„krzyżowych pochodów” ludności polskiej ku granicy. Obok zbiorowych, narastała także liczba 
indywidulanych prób przekroczenia granicy. Polacy przekraczali „zieloną granicę” pojedynczo, 
lecz równie często zdarzały się ucieczki całych rodzin. Rząd RP, oceniając poziom ucieczek na 
około 10 osób w skali miesiąca, rozważał utworzenie obozów przejściowych dla uciekinierów. 
Z ofertą pomocy w tworzeniu obozów dla uciekinierów z ZSRR zwróciła się do Polski Liga 
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Narodów, Komitet Nansena oraz w imieniu Watykanu nuncjusz apostolski Francesco Marmaggi. 
Wywołało to ostre napięcie pomiędzy ZSRR i RP, a na terenach prawobrzeżnej Ukrainy władze 
prowadziły akcje propagandowego potępienia „kułaków i Kościoła – agentów polskiego faszy-
zmu”, przedstawianych jako głównych inspiratorów ucieczek polskiej ludności.

Polacy w obliczu brutalnego rozkułaczania i przymusowej kolektywizacji zmuszani byli do 
obowiązkowych dostaw zboża i płacenia wysokich podatków, byli też nieustannie zagrożeni 
deportacjami. W poczuciu stałego zagrożenia gotowi byli na wszystko, lękając się procesów 
politycznych oraz wyroków śmierci, którymi szafowano nie tylko wobec lokalnego polskiego 
kierownictwa politycznego, ale również wobec szeregowych członków kółek różańcowych.

W polskich wsiach wybuchały lokalne bunty i zbrojne powstania. W 1930 roku ogarnęły 
one cały okręg szepietowski. W tym okresie w rejonie łużańskim zdesperowani Polacy rzucili 
się do zbiorowej ucieczki do Polski, tłum mężczyzn i kobiet ruszył do granicy i tylko zdecy-
dowana postawa straży granicznej powstrzymała próbę ucieczki. Do podobnych wydarzeń 
doszło w Kuninie, gdzie Polacy w efekcie zwrócili się do straży granicznej, tłumacząc swoje 
zachowanie, narzekając na kolektywizację czy zagarnianie ich mienia przez władze. Powsta-
wały małe, lokalne grupy, które zbrojnie starały się likwidować aktyw kołchozowy i partyjny. 
Do tego typu działań „powstańczych” doszło m.in. we wsi Sudymont, gdzie działała grupa pod 
przywództwem Józefa Jaworskiego, podobne wystąpienia były we wsi Labuń. Opór przeciw 
kolektywizacji narastał, zbiorowe wystąpienia przeciw kolektywizacji przybrały szerszą skalę 
w rejonie połońskim, m.in. we wsiach Burtyn i Wielka Berezna. Podobne protesty odnotowane 
zostały w rejonie felsztyńskim okręgu płoskirowskiego. W polskiej wsi Nemyczyncy w czasie 
wysiedlania i deportacji kilku polskich rodzin doszło do zbiorowego buntu, stawiano zbrojny 
opór, zlikwidowana została rada wiejska. Polacy z tego samego rejonu rozpoczęli, idąc z cho-
rągwiami, tzw. pochód krzyżowy celem przedostania się przez granicę na terytorium Polski. 
W tych trudnych okolicznościach „pochody krzyżowe” stały się bardzo rozpowszechnioną 
formą oporu ludności polskiej mieszkającej wzdłuż granicy z Polską. Jak podaje H. Stroński, 
w archiwach ukraińskich nie znalazły się żadne dokumenty, które potwierdzałyby udaną próbę 
przedarcia się przez zasieki i umocnienia graniczne na polską stronę Zbrucza. Straż graniczna 
powszechnie używała broni do rozproszenia maszerujących, strzelając nad ich głowami i zmu-
szając tłumy do zatrzymania się, co ułatwiało ich rozproszenie. 

W 1930 roku opór przeciw wymuszonej kolektywizacji i rabunkowi mienia doprowadził 
na Podolu do wybuchu powstania, którego centrum stanowiła wieś Mała Ternawka. Oburze-
ni polscy i ukraińscy chłopi odebrali swoje konie, bydło, narzędzia oraz mienie z kołchozu. 
Rozprawili się krwawo z bezwzględnym realizatorem komunistycznej polityki kolektywi-
zacyjnej, niejakim Nawrockim. Powstanie szybko objęło swoim zasięgiem sąsiednie wsie 
i rozprzestrzeniało się na pobliskie rejony, w tym także na wsie zamieszkałe w większości 
przez polskich gospodarzy: Kujawa i Frampol w rejonie jarmolinieckim, Tynna, Łysohorka 
i Rudka w rejonie smotryckim. Uzbrojeni w widły, siekiery i broń palną chłopi dokonywali 
krwawych samosądów nad komunistycznymi aktywistami oraz osobami wprowadzającymi 
kolektywizację. Powstanie trwało pełne 3 dni, obejmując swoim zasięgiem wsie i rejony 
aż po graniczną rzekę Zbrucz. Oddziały GPU zdławiły chłopski opór, zaś większość jego 
uczestników zostało aresztowanych i następnie skazanych (Stroński 1998: 113–115, Iwanow 
2014: 228–229).

3.4. Wielki Głód w latach 1932–1933 a mniejszość polska na Ukrainie

Poruszam tematykę Wielkiego Głodu na Ukrainie nie tylko z historycznego obowiązku. 
Wielki Głód jest nadal bardzo istotnym elementem pozostającym w pamięci najstarszego 
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pokolenia Polaków w Kazachstanie. Silna trauma związana z doświadczeniem głodu, nieby-
wale trudne relacje rodzinne powstające w tej sytuacji stanowią jeden z elementów przekazu 
pokoleniowego. 

Przymusowa kolektywizacja wywołująca opór mas chłopskich doprowadziła w efekcie do 
załamania się gospodarki rolnej. Powszechnym procesem było opuszczanie kołchozów oraz 
ucieczki do miast. Skłonieni przemocą do pracy w kołchozach chłopi stosowali bierny opór 
i sabotowali wszelkie plany władz, w efekcie czego zmniejszała się wydajność rolnicza, maso-
wo padało bydło. Jako przykład posłużyć może rejon połoński graniczący z polskim rejonem 
narodowościowym, na którego terenie po pełnym skolektywizowaniu gospodarstw w 1932 
roku w okresie kilku miesięcy padło 2000 koni (Stroński 1998: 117).

Drugim czynnikiem, może najbardziej znaczącym w wywołaniu Wielkiego Głodu, była we-
wnętrzna polityka partii komunistycznej, która używała sztucznie wywołanych fal głodu jako na-
rzędzia wewnętrznej polityki narodowościowej i imperialnej. Za pomocą głodu niszczono całe 
struktury społeczne niezależne w swej istocie od polityki władz sowieckich. Niszcząc dotychcza-
sowy typ gospodarki, władza uzależniała ostatecznie całe społeczności od scentralizowanej władzy 
politycznej i gospodarki komunistycznej. W ramach tego opracowania zasadnym jest wspomnienie 
o dwóch etapach sztucznie wywołanego głodu na terenie Kazachstanu. Został on wywołany w celu 
zniszczenia samowystarczalnej gospodarki pasterskiej Kazachów, fizycznej likwidacji elit rodo-
wych i intelektualnych w ramach kolektywizacji i doprowadzenia do pełnego uzależnienia ludności 
pasterskiej osadzonej przymusowo w strukturze kołchozowej do pracy na roli19. 

Można przypuszczać na podstawie archiwalnych danych, że władze komunistyczne starały 
się w 1932 roku łagodzić politykę sztucznego głodu na pograniczu, odpowiednio dbając o to, 
aby propagandowy obraz „raju robotników i chłopów” nie został zdyskredytowany przez ro-
snącą falę uciekinierów przekraczających nielegalnie granicę na Zbruczu. Równocześnie skala 
oporu na polskich wsiach oraz nierzadko zbrojny jego charakter wymuszał na administracji 
rejonów pogranicza odroczenie i zmniejszenie obowiązkowych dostaw zboża, prowadzona 
była nawet zwiększona państwowa pomoc żywnościowa. Powstające „polskie kołchozy” ko-
rzystały przez krótki okres z ulg podatkowych oraz z niższego poziomu kontyngentu obowiąz-
kowych dostaw. Lepiej również były zaopatrzone w żywność i inne produkty sieci handlowej.

Dzięki takiej złożonej sytuacji, gdzie polrejon Marchlewszczyzny miał być swoistym „Pie-
montem” dla przyszłej polskiej SRR, przynajmniej w początkowym okresie Wielkiego Głodu 
polska ludność nie odniosła poważniejszych strat. „Polska Republika Rad” miała w ramach 
planów administracji zmniejszone od 2 do 3 razy obowiązkowe dostawy zboża. Sytuacja żyw-
nościowa była przez pewien czas lepsza niż w ukraińskich rejonach. Jednak największe na-
tężenie sztucznego głodu w 1933 roku zebrało również ogromne żniwo w polskich wsiach 
i miastach pogranicza. Sytuacja w polrejonie wyraźnie się pogorszyła i w marcu 1933 roku 
głodowało 654 dorosłych i 1106 dzieci. W sumie rozmiar śmierci głodowej wśród poszczegól-
nych narodowości zamieszkujących Ukraińską SRR w latach 1932–1933 wynosił: Ukraińcy 
– 1 522 200 osób, Rosjanie – 85 000, Żydzi – 27 000, Polacy – 20 700, Mołdawianie – 16 100, 
Niemcy – 13 200, Bułgarzy – 7700, Grecy – 2500. Ludność polska stanowiła 1,1% ogólnej 
liczby ofiar, jednak w zestawieniu z oficjalną liczbą Polaków w oparciu o spis ludności należy 
stwierdzić, że na wiosnę 1933 roku z głodu zmarło 4% Polaków. 

Podobnie jak w innych rejonach Ukrainy, ludność starała się ratować, zbierając nocami doj-
rzewające zboże. Jednak obok uzbrojonych strażników kołchozowych, pól „broniła” bardzo 
restrykcyjna ustawa o karnej odpowiedzialności „za rozkradanie socjalistycznego mienia”, po-
tocznie nazywana ustawą o trzech kłosach, która nawet za zbieranie kłosów na zżętych polach 

19  Szerzej na temat sztucznie wywołanego głodu w Kazachstanie piszę poniżej. 
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przewidywała 10 lat łagru lub karę śmierci, w tym również dla zdesperowanych i głodujących 
dzieci. Podobnie jak działo się w innych częściach Ukrainy, również wśród głodującej polskiej 
ludności dochodziło do aktów kanibalizmu. Zdesperowana ludność dopuszczała się powszech-
nie profanacji mogił, spodziewając się, że „zamożna polska szlachta” chowała swych bliskich 
wraz z różnymi kosztownościami. Zdobyte tą drogą złoto i biżuterię wymieniano w specjalnej 
sieci sklepów na żywność.20 Ponadto władze wprowadziły powszechną inwigilację ludności, 
której celem było odebranie chłopom narzędzi (przede wszystkich żaren) niezbędnych do mie-
lenia ukrytego przed aktywistami partyjnymi zboża (Stroński 1998: 116–122). 

3.5. „Pomoc hitlerowska”

Losy przesiedlonych w 1936 roku Polaków z Jasnej Polany splecione zostały nierozerwal-
nie z sytuacją przesiedlonych z Ukrainy Niemców. Przytoczę zatem być może drobne, ale 
istotne dla tej społeczności wydarzenie. Rząd niemiecki, pragnąc wspomóc swoich rodaków, 
którzy doświadczyli tragicznych losów na Ukrainie, wysyłał im środki finansowe. Nie trafiły 
one jednak wprost do mniejszości niemieckiej. We wsiach mieszanych były one rozdzielane 
przez administrację komunistyczną pomiędzy wszystkich mieszkańców. Polacy zamieszku-
jący na Ukrainie wsie razem z Niemcami otrzymywali zatem pomoc ze strony państwa nie-
mieckiego (tzw. pomoc hitlerowska), co przyniosło niespodziewane skutki kilka lat później. 
Przyjmowanie „pomocy hitlerowskiej” uznane zostało przez GPU za wyraźny przejaw pol-
skiego „faszyzmu” i stanowiło jedno z podstawowych kryteriów zaliczenia polskiej rodziny 
do kontyngentu podlegającego deportacji i przesiedleniu w 1935 roku na Wschodnią Ukrainę 
i w 1936 roku do Kazachstanu. Podobny typ pomocy finansowej, tym razem od rządu USA, 
otrzymała ludność żydowska (Stroński 1998: 123–124). 

4. Likwidacja polskich form autonomii w ukraińskiej SRR 

Centralne władze komunistyczne po częściowej likwidacji „ukraińskiego zagrożenia nacjo-
nalistycznego” przystąpiły do rozprawy z polskim „faszyzmem”. Na wstępie przystąpiono do 
zamknięcia nieposłusznych polskich rad narodowościowych opóźniających postęp kolektywi-
zacji oraz „polonizujących ludność ukraińską”. Biuro polityczne KC KP(b) Ukrainy na posie-
dzeniu 23 listopada 1934 roku postanowiło o likwidacji 17 polskich rad narodowościowych 
w obwodzie winnickim i zmianie ich na rady ukraińskie. Podobną decyzję politbiuro podjęło 
22 grudnia 1934 roku, zmieniając 7 polskich rad narodowościowych w obwodzie kijowskim 
na rady ukraińskie. Działania te nie powodowały, jak na razie jeszcze, ostrych antypolskich 
oskarżeń, odwoływano się w nich do sprawy „polonizacji ludności ukraińskiej” i problemu 
kwestii nieznajomości języka polskiego wśród ludności ukraińskiej. 

Zdaniem władz centralnych w Moskwie, obok zatrzymania procesu polonizacji, do naczel-
nych zadań tego okresu należała również denacjonalizacja do niedawna użytecznych w ramach 
wewnętrznej polityki narodowościowej rejonów autonomicznych. Na posiedzeniu politbiura 
KC KP(b)U w dniu 9 grudnia 1934 roku powołano specjalną partyjną komisję do zbadania 
sytuacji w polskich i niemieckich radach narodowościowych ze szczególny zwróceniem uwa-
gi na kierownictwo polityczne i administracyjne tych jednostek. Równocześnie rozpoczęto 

20  W okresie wymuszonej kolektywizacji i Wielkiego Głodu centralne władze komunistyczne powołały do ist-
nienia sieć sklepów pod nazwą Torgosin, gdzie głodująca ludność mogła za dewizy lub posiadaną biżuterię nabywać 
produkty spożywcze. 
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kampanię zastraszania ludności polskiej i niemieckiej, informując poprzez wysłanych agitato-
rów o grożących jej surowych karach (deportacja, wygnanie) za wszelkie przejawy działalno-
ści lub agitacji antysowieckiej. Zaledwie w kilka miesięcy później przystąpiono do wypełnia-
nia złowieszczych zapowiedzi. 

Jako pierwsze wśród powołanych do życia rad narodowościowych zostały zlikwidowane 
polskie oraz niemieckie rady wiejskie. Ich kierownictwo i w dużej części członkowie tych 
wspólnot zostali poddani różnego rodzaju represjom, w tym fizycznej likwidacji. Była to pla-
nowa polityka władz centralnych, kierująca się niewątpliwie czynnikiem narodowościowym, 
bowiem w tym samym okresie działały na tym terenie rady wiejskie innych narodowości: 379 
rosyjskich, 115 żydowskich, 80 mołdawskich, 46 bułgarskich, 30 greckich, 3 albańskie, 2 bia-
łoruskie oraz 1 szwedzka. Obok kwestii językowej (słaba znajomość języka polskiego) i zwią-
zanej z tym domniemanej polonizacji katolickiej ludności Ukrainy, za podstawowy zarzut 
uznano wrogą, kontrrewolucyjną postawę Polaków budujących w ramach autonomii „agenturę 
polskiego faszyzmu”. Ostatnie polskie rady narodowościowe zostały zlikwidowane w latach 
1938–1939 po opublikowaniu 16 lutego 1938 roku w Kijowie rozporządzenia „O reorgani-
zacji narodowościowych rejonów i rad wiejskich USRR w zwykłe rejony i rady wiejskie”. 
Likwidacji uległo wtedy 7 niemieckich, 2 bułgarskie i 2 greckie narodowościowe rejony auto-
nomiczne oraz kilkadziesiąt rad wiejskich (Stroński 1998: 127–130).

4.1. Represjonowanie polskich działaczy komunistycznych i likwidacja  
       Polskiego Rejonu Autonomicznego Marchlewszczyzny

„Mały Piemont” przyszłej polskiej SRR – kuźnia kadr dla republiki – zawiódł pokładane 
w nim przez kierownictwo partyjne nadzieje. Pomimo całkowitej likwidacji duchownych i za-
mknięcia wszystkich kościołów już na początku lat trzydziestych oraz zdecydowanej akcji roz-
kułaczania, poziom kolektywizacji był niezwykle niski na tle całej republiki. Zdaniem władz 
centralnych, polski rejon nie zdał egzaminu również na poziomie gospodarczym. Władze re-
jonu nieustannie nie wykonywały planu sprzedaży zboża przez indywidualnych rolników, nie 
był również realizowany plan kontraktacji. Rozpisywane przez władze pożyczki państwowe 
w formie obligacji czy też zbiórki pieniężne na zakup sprzętu wojskowego nie spotkały się 
z pozytywnym odzewem wśród Polaków. 

Czystki i represje na fali bezpodstawnych oskarżeń skierowane wobec polskiego aktywu 
nie ograniczały się li tylko do kierownictwa politycznego rejonu, objęły one również polskich 
działaczy komunistycznych w centralnych organach władzy sowieckiej. Pierwszego prawdzi-
wego pogromu komunistów polskich w polrejonie dokonano w 1933 roku po „wykryciu” spra-
wy Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), której struktury miał zakładać znany polski ko-
munista Bolesław Skarbek. Do końca 1933 roku aresztowano prawie 20 osób z kierownictwa 
i usunięto ze składu partii 40% członków potraktowanych jako wrogi element. Był to zaledwie 
początek represji, które w następnych latach objęły ogół Polaków zamieszkujących państwo 
sowieckie. Jak ustalił H. Stroński, do końca lat trzydziestych prawie wszyscy działacze poli-
tyczni, pracownicy administracyjni i gospodarczy polrejonu zostali poddani represjom (wielo-
letnie wyroki pracy w łagrach, przymusowe przesiedlenia, wyroki śmierci). Na wstępie rozpo-
częto akcję usuwania Polaków ze wszystkich szczebli partyjnych, po czym – zastępowania ich 
na funkcjach kierowniczych działaczami innych narodowości. Zmieniające się nowe składy 
kierownictwa polrejonu, w których zasiadało coraz mniej Polaków, nie zmieniły w żaden spo-
sób sytuacji ludności polskiej ani nie wpłynęły na dalsze losy „polskiego Piemontu”. W nie-
długim czasie władza objęła represjami zwykłych mieszkańców „polskiej republiki”. W 1935 
roku rozpoczęły się pierwsze fale deportacji całych rodzin. Politbiuro KC KP(b)U 17 sierpnia 
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1935 roku podjęło uchwałę o likwidacji polskiego rejonu narodowościowego, a już 3 paździer-
nika tego roku ukazało się rozporządzenie CKW21 USRR „O rejonach Marchlewskim i puliń-
skim obwodu kijowskiego”, na mocy którego usunięto z podziału administracyjnego USRR 
rejon polski (Marchlewszczyzna) i niemiecki (puliński). Polskie wsie włączono do pobliskich 
rejonów utworzonych po rozpadzie niemieckiej jednostki autonomicznej. 

Na terenie byłej Marchlewszczyzny władze przystąpiły do rozprawy z ludnością polską. 
Przywołując szacunki H. Strońskiego, można stwierdzić, ze różnym formom represji (np. de-
portacja, aresztowanie i zesłanie do pracy przymusowej w łagrze, rozstrzelanie) poddano oko-
ło 10 000 mieszkańców tego rejonu, czyli prawie co czwartego mieszkańca (wliczając w to 
dzieci oraz starców). Próbowano również wyrugować z pamięci sam fakt istnienia tego rejonu. 
Miasteczko Marchlewsk przemianowano w 1939 roku na Szczorsk, a w 1946 roku przywró-
cono mu dawną nazwę Dołbysz (Stroński 1998: 131–138, Iwanow 1991: 357–368, Iwanow 
2014: 247–254, 255–257). 

4.2. Likwidacja polskiego szkolnictwa, prasy i instytucji kulturalnych

Zmiana polityki narodowościowej dotknęła w sposób oczywisty również instytucje służące 
mniejszościom narodowym. Już 19 kwietnia 1934 roku biuro organizacyjne KC KP(b)U pra-
gnęło „rozwiązać” problem szkolnictwa mniejszościowego, przy czym najwięcej uwagi po-
święcono szkołom polskim i niemieckim. W wydanym dokumencie stwierdzono, że władze 
oświatowe w obwodzie kijowskim i winnickim „nie zrozumiały, jakie miejsce w planach pracy 
kontrrewolucyjnej wroga na Ukrainie zajmuje, w polskich i niemieckich szkołach, wychowa-
nie młodego pokolenia w duchu antysowieckim”. Głównymi winowajcami „wypaczeń po-
lityki narodowościowej” okazali się dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz studenci instytutów 
pedagogicznych stanowiący w istocie „burżuazyjno-nacjonalistyczny element faszystowski” 
prowadzący, oprócz głównych zadań kontrrewolucyjnych, „polonizację ludności ukraińskiej”. 
W celu kontroli powołano specjalne komisje w składzie: sekretarz ds. ideologii obwodowego 
komitetu partii, funkcjonariusze GPU-NKWD oraz pracownicy oświaty. Badająca przez kilka 
miesięcy szkoły mniejszości polskiej specjalna komisja na posiedzeniu biura politycznego KC 
KP(b)U w dniu 22 grudnia 1934 roku przedstawiła swoje wnioski. Na ich podstawie postano-
wiono w obwodzie winnickim zlikwidować 291 szkół polskich, w których uczyło się w sumie 
21 500 uczniów. Przyjęto decyzję o likwidacji dalszych 135 polskich placówek lub zamianie 
ich na szkoły ukraińskie. Zezwolono na dalszą działalność 118 polskim szkołom, w którym 
uczyło się 13 597 młodych Polaków. Zezwolono także na prowadzenie dalszej nauki w 29 
polskich klasach w ramach szkół ukraińskich. W obwodzie kijowskim postanowiono zlikwi-
dować 444 polskie szkoły. Zlikwidowano lub zamieniono na ukraińskie kolejnych 70 szkół 
polskich i tyle samo pozostawiono. 

Na podstawie wniosków wspomnianej komisji z jeszcze istniejących szkół zwolniono, jako 
„obcych klasowo”, 100 nauczycieli oraz mianowano 80 nowych dyrektorów. Polskie klasy 
funkcjonujące w ramach nowych ukraińskich szkół były sukcesywnie likwidowane w la-
tach 1935–1936. Ostateczna likwidacja polskich placówek i przekształcenie ich w szkoły 
ukraińskie lub rosyjskie nastąpiły na podstawie rozporządzenia KC KP(b)U z 10 kwietnia 
1938 roku „O reorganizacji narodowościowych szkół na Ukrainie”. W tym samym 1938 roku 
politbiuro KP(b)U podjęło decyzję o „reorganizacji” polskich szkół i klas oraz oddziałów rów-
nież na poziomie średnim (m.in. techników) oraz wyższym. 

21  Centralny Komitet Wykonawczy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
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Równolegle z likwidacją szkół odbywała się fizyczna likwidacja polskich nauczycieli, 
podobna w przebiegu do wcześniejszej akcji likwidacji duchowieństwa katolickiego. Do 
końca lat trzydziestych represjom poddani zostali prawie wszyscy nauczyciele, a w latach 
1937–1938 rozstrzelano znaczącą ich część, zwłaszcza mężczyzn. Tragizm sytuacji polegał na 
tym, że w istocie likwidowano elitę przyszłej polskiej SRR. Wcześniej „oczyszczeni”, dobrani 
klasowo, wykształceni w sowieckich instytutach, sowietyzujący polską młodzież i prowadzący 
nieustanną akcję ateizacyjną, wywożeni byli do łagrów lub rozstrzeliwani jako „element na-
cjonalistyczno-klerykalny” prowadzący wrogą „robotę kontrrewolucyjną”22 (Stroński 1998: 
141–151, Iwanow 2014: 255–257).

Pod podobnymi „zarzutami” zlikwidowano polska prasę, instytucje kulturalne (np. teatry). 
Polscy dziennikarze oraz artyści, uznani za „element wrogi i faszystowski”, również podle-
gali represjom. Co ciekawe, w tym czasie ze względów propagandowych powołano do życia 
Polski Zespół Pieśni i Tańca oraz Chór Polski w Żytomierzu. Folklor mniejszości narodowych 
miał stać się swoistym synonimem sukcesu sowieckiej polityki narodowościowej (Stroński 
1998: 1970–1971)23.

5. Deportacje ludności polskiej z Ukrainy sowieckiej w latach 1930–1939

Ze względu na tematykę pracy pragnę zwrócić szczególną uwagę na deportacje ludno-
ści polskiej stosowane w ramach represji władzy komunistycznej wobec ludności polskiej 
w ZSRR w przygranicznym pasie sowieckiej Ukrainy24. Stanowiły one jedną z bardziej dotkli-
wych form represji. W latach 1930–1933 część ludności polskiej została wysiedlona w ramach 
„likwidacji kułactwa jako klasy”. Wyraźnie etniczny i antypolski charakter miały deportacje 
na wschodnią Ukrainę przeprowadzone w 1935 roku, podobnie taki charakter miały wysiedle-
nia do Kazachstanu w 1936 roku. 

5.1. Polacy w ramach tzw. zsyłki kułackiej na Ukrainie w latach 1930–1933 

Pierwsze wysiedlenia ludności polskiej przeprowadzono już w ramach tzw. zsyłki kułackiej 
w latach 1930–1933. Rozkułaczone rodziny przesiedlano w odległe rejony na północy ZSRR 
oraz na Ural. Wydaje się, że podstawowym kryterium zastosowanym przy tego typu represjach 
stanowił czynnik klasowy (pochodzenie społeczne) i ekonomiczny (stan posiadania, użytko-
wanie najemnej siły roboczej itp.). W ramach list tworzonych przez GPU na Wołyniu wczesną 
wiosną 1930 roku za podstawowe kategorie typowane do wysiedlenia uznano tzw. mocnych 

22  Przywołuję szerzej tematykę szkolnictwa polskiego na Sowieckiej Ukrainie ze względu na jej istotną rolę dla 
podtrzymania znajomości literackiej odmiany języka wśród najstarszej grupy zesłańców. W ramach moich pierw-
szych badań w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku można było zaobserwować istotną rolę 
absolwentów polskich szkół na Ukrainie, którzy podjęli, jeszcze przed przybyciem nielicznych nauczycieli z Polski, 
próby odrodzenia języka polskiego wśród najmłodszego pokolenia. 

23  Pomijam w opracowaniu wątek likwidacji instytucji kulturalnych, prasy, sądownictwa. Tematykę działalności, 
likwidacji oraz represji w stosunku do instytucji kulturalnych mniejszości polskiej w dwu rejonach narodowościo-
wych (Marchlewszczyźnie i Dzierżyńszczyźnie) oraz szerzej w Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR opisują szeroko 
w swoich pracach przywoływani już wcześniej autorzy opracowań Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy 
w Związku Radzieckim 1921–1939, PWN, Warszawa-Wrocław 1991; Iwanow M., Zapomniane ludobójstwo. Polacy 
w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938, Znak 2014; Stroński H., Represje stalinizmu wobec ludności 
polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Wspólnota Polska, Warszawa 1998. 

24  Wysiedlenia z terenów Białoruskiej SRR oraz inne formy represji w tym i hekatombę ludności polskiej w ra-
mach tzw. akcji polskiej szerzej opisuje Gorelik, Iwanow, Winnicki. 
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kułaków i na pół obszarników. Instrukcja zalecała, aby kierownicy rejonów szukali tego typu 
rodzin szczególnie wśród ludności polskiej. Organy GPU, prowadząc ożywioną inwigilację 
rejonów przygranicznych, sporządziły ewidencję „szpiegów”, „przemytników”, „dywersan-
tów”, z czego tylko w czterech rejonach okręgu płoskirowskiego zarejestrowano 230 osób 
uznanych za „polski element kontrrewolucyjny”, zaś 118 osobom zarzucono szpiegostwo na 
rzecz Polski. W ramach kolejnych instrukcji przygotowujących pierwszą falę kułackich depor-
tacji z Wołynia obok głównego zarzutu „działalności antysowieckiej” pojawił się dodatkowy 
punkt kwalifikujący do zsyłki „osoby o powiązaniach rodzinnych z Polską i Rumunią”. Jak 
podaje H. Stroński, szacuje się, że z terenu Ukrainy na początku lat trzydziestych XX wieku 
deportowano kilkaset tysięcy rodzin. Tylko w 1930 roku wysiedlono 75 000, natomiast w 1931 
roku, gdy tempo rozkułaczania nieco się zmniejszyło, do czerwca tego roku wysiedlono „zale-
dwie” 23 500 rodzin. Na XII Zjeździe KP(b)U w 1934 roku, podsumowując w sprawozdaniu 
akcję rozkułaczania, „z dumą” podawano liczbę 200 000 rozkułaczonych i zlikwidowanych 
gospodarstw chłopskich oraz 1 000 000 deportowanych (Stroński 1998: 175–177).

Odwołując się do danych z opracowania E. Kołodzieja, można szacować, że w latach 
1929–1932 w ramach tzw. zsyłki kułackiej deportowano z Ukrainy na tereny północne oraz 
wschodnie ZSRR około 10 000 Polaków (Kołodziej 1991: 90, Ziemskow 2005: 16–45). Zde-
cydowana większość wtedy deportowanych nigdy nie powróciła w rodzinne strony. Mężczyźni 
z reguły ponieśli śmierć w następstwie katorżniczej pracy w łagrach, chorób i niedożywienia, 
a ich bliscy, którym udało się uniknąć śmierci, próbowali raczej wtopić się w społeczeństwo 
sowieckie, zatracając identyfikację narodową oraz zdejmując z siebie znamię kułaka. 

5.2. Przesiedlenia Polaków do wschodnich obwodów Ukrainy w latach 1935–1936

Pierwszym etapem bezpośredniej eksterminacji ludności polskiej na terenie sowieckiej 
Ukrainy były wywózki do wschodnich obwodów republiki. Przesiedlonych umieszczano we 
wsiach, które poniosły największe straty w ramach sztucznie wywołanego głodu w latach 
1932–1933. Aby uniemożliwić powrót oraz ostatecznie zmienić skład ludności na Żytomiersz-
czyźnie, w opuszczonych polskich domostwach osiedlano „pewną” ideologicznie ludność 
ukraińską. W odróżnieniu od tzw. zsyłki kułackiej w ramach przeprowadzanych deportacji 
w 1935 roku władze jednoznacznie jako podstawowe kryterium przesiedlenia rodziny uznały 
identyfikację narodową. Pomimo tego, że w rozporządzeniu biura politycznego KC KP(b)
U z 23 stycznia 1935 roku „O wysiedleniu ze strefy przygranicznej 8300 gospodarstw ze 
względów obronnych i o przesiedleniu do przygranicznych rejonów 4000 najlepszych kołchoź-
ników z obwodów kijowskiego i czernichowskiego” nie mówiono bezpośrednio o Polakach, 
to jednak zawarte w nim dyrektywy oraz sam wytypowany do przesiedleń rejon wskazywały 
na ludność polską. Na podstawie pracy operacyjnej w polskich rejonach i wsiach NKWD spo-
rządziło listę rodzin przeznaczonych do przesiedlenia. Władze administracyjne wespół z or-
ganami bezpieczeństwa sporządziły specyficzny katalog grup społecznych oraz „przewinień” 
potencjalnie zagrażających władzy sowieckiej. Do kontyngentu przesiedlonych zaliczano 
w pierwszej kolejności: polski kontrrewolucyjny element nacjonalistyczny, aktyw kościelny, 
kontrrewolucyjny aktyw kułacki, byłą szlachtę oraz ziemian, osoby prowadzące antysowiecką 
propagandę, posiadające związki z Polską i podejrzane o szpiegostwo, osoby utrzymujące 
kontakty z konsulatem, organizatorów i odbiorców „pomocy hitlerowskiej”, byłych petrulow-
ców i sokołowców, osoby, które zajmowały się szkodnictwem w kołchozie, byłych przemyt-
ników, byłych żandarmów, byłych peowiaków oraz tzw. Galicjan (byli mieszkańcy Galicji). 

Jak wynika z dokumentacji odkrytej przez H. Strońskiego, w rzeczywistości przesiedlono 
2540 gospodarstw do obwodu charkowskiego, 3800 do obwodu dniepropietrowskiego oraz 
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3130 gospodarstw do obwodu donieckiego, co daje łącznie 9470 gospodarstw, czyli o 1170 
więcej niż pierwotnie zakładano. Lokalni wykonawcy deportacji wykazali się iście stachanow-
ską gorliwością. W ramach planu przesiedleńczego zakładano rozproszenie przesiedlonych 
w nowych miejscach osiedlenia, co ułatwiało kontrolę nam nimi oraz przyspieszało proces 
wynarodowienia. 

Akcję deportacji rozpoczęto od terenów siedmiokilometrowego pasa przygranicznego 
z Polską. W skład typowych dla tego typu akcji specjalnych komisji nadzorujących przesie-
dlenia zawsze powoływano: sekretarza lokalnego komitetu partyjnego, naczelnika kierownika 
terenowego NKWD oraz tzw. aktyw partyjny, który zgodnie z instrukcją rekrutował się z in-
nych niż polska narodowości.

Do gospodarstw opuszczonych przez Polaków sprowadzono 4000 „kołchoźników przo-
downików” narodowości ukraińskiej. Aby wzmocnić kontrolę w przygranicznych rejonach 
i przyspieszyć proces kolektywizacji, władze uznały, że „pewny” ideologicznie element ukra-
iński musi składać się z nie mniej niż 10–15% członków partii i komsomołu, a wśród osiedla-
jących się w byłych polskich gospodarstwach od 10 do 15% powinno być aktywistami kołcho-
zowymi. Za konieczne uznano również, by wśród takiego kontyngentu znaleźli się mężczyźni 
mający za sobą służbę w Armii Czerwonej. 

Aby ułatwić proces adaptacji rodzin ukraińskich w polskich rejonach, władze polityczne 
Ukrainy wydały rozporządzenie nr 112/15 z 11 lutego 1935 roku „O rekrutacji kołchoźni-
ków – przodowników z rejonów kijowskiego i czernihowskiego obwodu do rejonów strefy 
granicznej”, zgodnie z którym osiedlający się Ukraińcy otrzymywali bezprocentowe kredyty 
na zagospodarowanie, środki na tymczasowe zakwaterowanie oraz rodzinom tym zapewniano 
żywność. Oprócz tych przywilejów rodziny aktywu komunistycznego zajmującego polskie 
gospodarstwa zostały zwolnione na okres kilku lat z podatków i przymusowych kontyngentów. 

Przesiedlenia rozpoczęto już zimą oraz na wiosnę 1935 roku, tuż przed intensywnymi pra-
cami rolnymi. Wyznaczeni pełnomocnicy nadzorowali proces przesiedleń oraz składali dwa 
razy dziennie dokładne sprawozdania o nastrojach ludności oraz o wszelkich wydarzeniach 
związanych z przesiedleniami. Zgodnie ze sporządzonymi przez NKWD listami wywieziono 
750 rodzin (około 3200 osób). Jesienią 1935 roku przystąpiono do kolejnej fali wywózek. Po-
dobnie jak miało to miejsce wcześniej, najwięcej wywiezionych rodzin pochodziło z polrejonu 
Marchlewszczyzny. 

Z obawy przed potencjalnymi rozruchami oraz chcąc zabezpieczyć się przed masowymi 
próbami ucieczek do Polski, wzmocniono ochronę granicy, kierując do rejonów przygranicz-
nych odziały wojska pod pretekstem odbywania manewrów. Liczne oddziały milicji nadzoru-
jące proces przesiedleń zostały wzmocnione ukraińskimi aktywistami rekrutującymi się głów-
nie z nowoprzybyłej ludności. Osadnicy zajmujący opuszczone przez Polaków gospodarstwa 
poddawani byli antypolskiej propagandzie. Równocześnie biuro obwodowe nakazywało wła-
dzom polrejonu w Marchlewsku otoczyć szczególną opieką nowo przybywających, zaopa-
trzyć ich w inwentarz gospodarczy, sprzęt rolniczy, odzież, zaś dzieci w podręczniki szkolne. 
Przybyłe z obwodu kijowskiego rodziny aktywistów partyjnych i „kołchoźników udarników” 
odnosiły się do ludności polskiej z pogardą. W pracy i na ulicy szykanowano Polaków jako 
„pachołków polskiego imperializmu”, „szpiegów” i „wrogów klasowych”. Ta napięta sytuacja 
doprowadziła do ostrych konfliktów pomiędzy ludnością polską i ukraińską. 

Dyrektywy walki z „polskim elementem kontrrewolucyjnym” płynęły nie tylko z góry. Ini-
cjatywę w boju z „polskimi szpiegami” wykazywały również lokalne ukraińskie władze ko-
munistyczne. Jako przykład posłużyć może prośba wystosowana w październiku 1935 roku 
przez sekretarza komitetu obwodowego z Winnicy, który postulował przeprowadzenie dodat-
kowej akcji deportacyjnej wobec ludności polskiej z pasa przygranicznego, która stanowiła 
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„bazę dla działalności wroga”. Inicjatywa ta została przyjęta z pełnym zrozumieniem przez 
władze ukraińskiej SRR, które 4 listopada 1935 roku wydały rozporządzenie „O przesiedleniu 
1500 gospodarstw z obwodu winnickiego”. Deportację przeprowadzono mroźną zimą 1936 
roku. W okresie od 5 do 15 stycznia przesiedlono kilka tysięcy Polaków do obwodów char-
kowskiego i donieckiego. Zmieniony po przeprowadzonych przesiedleniach na wiosnę i na 
jesieni 1935 roku układ narodowościowy ułatwił ostatnią falę wywózek. Trzon grup nadzo-
rujących deportację stanowili niedawno osiedleni ukraińscy aktywiści partyjni i kołchozowi, 
którzy mieli uniemożliwiać próby ucieczek czy też stawiania oporu przez Polaków. Jak sza-
cuje H. Stroński, w wyżej wspomnianych akacjach deportacyjnych do wschodnich obwodów 
sowieckiej Ukrainy wywieziono od 30 000 do 40 000 Polaków (Stroński 1998: 178–188).

5.3. Przesiedlenia ludności polskiej i niemieckiej z Ukrainy do Kazachstanu w 1936 roku 

5.3.1. Przygotowania i wiosenna fala wywózek 

Politbiuro KC KP(b)U, wyrażając na jesieni 1935 roku zgodę na dodatkową falę wywó-
zek z obwodu winnickiego, prowadziło już pracę nad bardziej zdecydowanymi formami po-
zbycia się „polskiego kontrrewolucyjnego elementu nacjonalistycznego”. Na posiedzeniu 25 
listopada 1935 roku podjęto ostateczną uchwałę o powołaniu komisji do przesiedlenia poza 
obręb Ukrainy od 6000 do 7000 gospodarstw ze strefy przygranicznej. Politbiuro wyraziło 
zgodę na przeprowadzenie planowanej przez ukraińskich komunistów akcji i w podjętej 17 
stycznia 1936 roku uchwale podwyższono kontyngent deportowanych do 15 000 gospodarstw 
polskich oraz niemieckich. Miejscem docelowego osiedlenia był Kazachstan. Władze ukraiń-
skie niezwłocznie przystąpiły do realizacji uchwały. Przewodniczącym powołanej w tym celu 
komisji został Ilia Szeleches. Już na pierwszym posiedzeniu komisja ustaliła kontyngent 5570 
gospodarstw przeznaczonych do deportacji. Ustalono, podobnie jak w przypadku innych tego 
typu akcji, instrukcję, w ramach której planowano rozpocząć działania 20 maja. Instrukcja 
przewidywała, że każdego dnia powinny być odprawiane 3 transporty z obwodu kijowskiego 
oraz 2 z obwodu winnickiego. Odrębna uchwała Rady Komisarzy Ludowych ZSRR nr 776-120 
„O wysiedleniu z Ukraińskiej SRR i gospodarczym urządzeniu w obwodzie karagandzkim 
Kazachskiej SRR 15 tysięcy gospodarstw polskich i niemieckich” przyjęta przez Radę Komi-
sarzy Ludowych 28 kwietnia 1936 roku nadawała przesiedlonym status specpieresieleńców 
oraz określała reguły ich osiedlania (Stroński 1998: 189).

Nieco odmienne zdanie odnośnie do statusu, liczebności oraz składu etnicznego przesiedlo-
nych zajmuje znany badacz stalinowskich represji W.N. Ziemskow. Twierdzi on, że wysiedle-
nia z pasa przygranicznego dotyczyły głównie Polaków. Argumentuje to retoryką stosowaną 
wobec tej grupy w dokumentach z kolejnych lat, w których nie wspomina się już o wysiedlo-
nych Niemcach, zaś opisuje tylko sytuację przesiedlonych Polaków. Wysiedlone w ramach 
oczyszczania pasa przygranicznego osoby nie były, jego zdaniem, uznawane automatycz-
nie w 1936 roku za trudoposieleńców (specpieresieleńców) i w porównaniu do tychże miały 
o wiele większą możliwość poruszania się wewnątrz obwodu, do którego były wysiedlone. 
Korzystała z tego szczególnie młodzież wyjeżdżająca do innych obwodów w poszukiwaniu 
pracy lub celem kontynuowania nauki. Taka sytuacja „półniewoli-półswobody” trwała jednak 
tylko 4 lata, do 1940 roku. Zgodnie z rozkazem nr 35/292368 GUŁagu NKWD ZSRR z 30 
listopada 1940 roku kontyngent Polaków otrzymał status trudoposieleńców (specpieresieleń-
ców), czyli został włączony w kontyngent „byłych kułaków”. 

Przygotowując się do deportacji, władze komunistyczne i aparat bezpieczeństwa obawiały 
się możliwych ucieczek oraz prób stawiania oporu. W ramach instrukcji zalecono, by w każdej 
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wsi prowadzono kampanię propagandową mającą na celu osłabienie oporu i wykazanie koniecz-
ności przesiedlenia. Pełnomocnicy zajmujący się sprawą repatriacji oraz agitatorzy prowadzili 
kampanię kłamstw, starając się przekonać zdesperowaną ludność wyznaczoną już do transpor-
tów. Zgodnie z zawartymi w instrukcji wytycznymi, agitatorzy przekonywali, że przesiedleni do 
Kazachstanu będą mogli osiedlić się i założyć gospodarstwa „na wolnych terenach sowchozów 
hodowlanych, licząc po 25 ha na gospodarstwo”. Obiecywano zwolnienie z podatków i obo-
wiązkowych kontyngentów na okres 3 lat, równocześnie zapewniając o możliwości korzystania 
z dogodnych kredytów. W myśl wytycznych, agitatorzy i pełnomocnicy, opisując miejsca przy-
szłego osiedlenia, zapewniali, że „w nowych osiedlach jest rozbudowana sieć handlowa, służba 
zdrowia, są placówki kulturalne”. Zapewniali również o dogodnych, rozłożonych na 8 lat, zasa-
dach spłaty kredytów za domy i budynki gospodarcze, które otrzymają przesiedleni25. 

Przygotowując się do transportu Polaków do Kazachstanu, powołano do życia specjalne 
trójki na poziomie obwodowym, regionalnym i rejonowym. W skład tych ciał wchodzili lokal-
ny sekretarz partii, przewodniczący komitetu wykonawczego oraz lokalny naczelnik NKWD. 
Szczególnie dużo pracy spadało na barki komitetów rejonowych. Odgórnie wyznaczona licz-
ba osób w ramach kontyngentu przesiedlonych była „zoperacjonalizowana” na poziomie re-
jonów. Trójki podejmowały decyzje o wyborze konkretnych wsi i określały liczbę deporto-
wanych z danej miejscowości. Na podstawie zebranego materiału operacyjnego wyznaczały 
konkretne rodziny do przesiedlenia. Po zatwierdzeniu list proskrypcyjnych na poziomie obwodu 
przystępowano do formowania transportów. Szczególną uwagę przykładano do skompletowania 
z lokalnego aktywu sowieckiego eskorty transportów. Na kierowników wybierano najczęściej 
dyrektorów przedsiębiorstw, naczelników rad różnych szczebli, których podstawowym zada-
niem było dostarczenie polskich specpieresieleńców na miejsce osiedlenia w Kazachstanie. Spo-
śród kierowników pierwszych 14 transportów wszyscy byli członkami partii, narodowości rosyj-
skiej lub ukraińskiej. Bezpośrednio w terenie do przeprowadzenia deportacji w tak dużej skali 
wykorzystywano nowo osiedlonych Ukraińców, którzy nadzorowali przygotowujących się do 
przesiedlenia Polaków i uniemożliwiali im ucieczkę, konwojowali wyznaczone rodziny do stacji 
kolejowych, prowadzili inwentaryzację pozostawionego i zagarniętego przez władze mienia. 

Tak duża mobilizacja aktywu sowieckiego na poziomie rejonu wynikała ze specyfiki prze-
siedleń i roli, jaką władze przeznaczyły dla polskich i niemieckich gospodarzy. Mieli oni być 
osiedleni, pomimo zapewnień oficjalnej propagandy, w szczerym stepie, a ich podstawową 
rolą było zakładanie od podstaw nowych kołchozów. Dlatego też wyznaczone do przesiedleń 
rodziny informowano z reguły na tydzień przed wyjazdem, dając im czas na przygotowanie 
się. W trakcie przygotowań do deportacji rodziny te były przez cały czas pilnowane przez 
wyznaczone osoby z aktywu partyjnego celem przeciwdziałania ucieczkom czy próbom prze-
prowadzenia sabotażu, podpaleń itp. Przesiedleńcom pozwolono zabrać ze sobą większość 
dobytku, w tym zwierzęcego oraz narzędzia rolnicze. 

Pierwszą wiosenną falę wywózek rozpoczęto 20 maja 1936 roku i kontynuowano ją w mie-
siącach letnich. Na podstawie materiałów i danych, do których dotarł historyk H. Stroński, 
można postawić tezę, że działania te przybrały jednoznaczny charakter czystki etnicznej. Dą-
żono do całkowitego usunięcia ludności polskiej i niemieckiej z pasa przygranicznego. Po-
dobnie jak było podczas przesiedleń przeprowadzanych w 1935 roku, do opuszczanych przez 
specpieresieleńców gospodarstw sprowadzani byli Ukraińcy.

Zgodnie z założeniami instrukcji dotyczącej wiosennych przesiedleń, wywózki ludności 
polskiej i niemieckiej nie ograniczały się tylko do pasa przygranicznego, lecz objęły również 

25  Wspominam o tym na pozór drobnym wydarzeniu, mając na uwadze dokonany przez Sokołowskiego opis 
przybycia transportu na miejsce osiedlenia w Kazachstanie. 
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duże miasta w obwodzie kijowskim i winnickim, m.in. Żytomierz, Nowogród Wołyński oraz 
Płoskirów. Wśród kontyngentu deportowanych do Kazachstanu na wiosnę 1936 roku tylko 
z okręgu szepietowskiego Polaków było prawie 7000, natomiast Niemców około 1000. Wyda-
je się to oddawać realny układ narodowościowy tego etapu wysiedleń. 

W tej fali deportacji do Kazachstanu przybyło w 40 transportach 5535 rodzin, liczących 
w ogółem 26 778 osób. Okazało się, że rodziny przesiedlonych były znacznie liczniejsze niż 
przewidywały to partyjne rozporządzenia. Na jedną rodzinę przypadało 4,8 osoby, a nie, jak 
przewidywały władze, zaledwie 3 osoby. Okazało się, że znacznie większa liczba osób spra-
wiała duże problemy aprowizacyjne. Wbrew propagandowym zapewnieniom nie zapewniono 
tym osobom odpowiednich warunków do osiedlenia. Znaczna część przesiedlonych musia-
ła budować dla siebie prymitywne ziemianki. Władze nie zgromadziły wystarczającej licz-
by narzędzi oraz ilości materiałów budowlanych potrzebnych do założenia nowych kołcho-
zów i sowchozów. Doniesienia z Kazachstanu skłoniły władze do wydania polecenia, aby 
„nowo wywożone partie kontyngentu zabierały ze sobą dostateczną liczbę bydła pociągowego 
i mlecznego, byki reproduktory, sprzęt rolniczy i uprząż” (Stroński 1998: 189–198).

5.3.2. Jesienna fala wywózek do Kazachstanu

Po podsumowaniu wniosków pierwszej fali deportacji kijowski komitet obwodowy KP(b) 
Ukrainy przyjął 11 lipca 1936 roku uchwałę „O przesiedleniu polsko-niemieckiego elementu 
nacjonalistycznego z przygranicznych rejonów”. Przyjmując za podstawę dalszych działań 
wytyczne uzyskane z Moskwy dotyczące wysiedlenia nie mniej niż 15 000 rodzin polskich 
i niemieckich, w dokumencie tym określono nowe zasady drugiego etapu wywózek. O ile 
w pierwszym etapie deportacjami objęte zostały całe tereny dwu obwodów, kijowskiego i win-
nickiego, nie wyłączając dużych miast, to w ramach jesiennej wywózki władze skupiły się 
głównie na „oczyszczeniu” pasa przygranicznego z „polsko-niemieckiego elementu nacjona-
listycznego”. Wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane bezpośrednio przy 
granicy w pasie o szerokości 1 km miały zostać zniszczone, zaś tereny te opuszczone przez 
wszystkich mieszkańców. Natomiast w pasie od 1 do 3,5 km, a nawet do 7,5 km od granicy 
z Polską, nie niszczono już zabudowań. Opuszczone przez przesiedleńców budynki, w pasie 
od 1 km od granicy, zająć mieli chłopi ukraińscy wcześniej pozbawieni swoich domostw. 

Stawianie bezpośredniego oporu w trakcie przygotowań do deportacji i podczas samego 
transportu było praktycznie niemożliwe ze względu na dobrze zorganizowane oraz liczne gru-
py konwojentów (milicja, aktywiści partyjni). Jednak pozostające na terenach przygranicz-
nych rodziny przesiedlonych często podejmowały otwartą walkę z Ukraińcami zajmującymi 
ich byłe domy i gospodarstwa. W akcie zemsty i samoobrony dochodziło do napadów na 
komsomolców i aktywistów ukraińskich biorących czynny udział w akcjach deportacyjnych. 

Pierwszą jesienną deportację przeprowadzono z północno-zachodnich rejonów obwodu ki-
jowskiego. Podobnie jak w pierwszej fali wywózek, wykazywano iście stachanowską gorli-
wość. Po deportowaniu założonego kontyngentu 1850 rodzin „polsko-niemieckiego elementu 
nacjonalistycznego” lokalna korosteńska komisja trójka zwróciła się do władz obwodowych 
i republikańskich z propozycją zwiększenia kontyngentu deportowanych o dodatkowe 150 
rodzin z rejonu korosteńskiego, podobnie postąpiła trójka w rejonie baraszowskim, zwięk-
szając kontyngent o kolejne 100 rodzin. W ramach ogólnej akcji wyjątkowo dużo, bo aż 900 
rodzin, wysiedlono tylko z jednego rejonu, krasnoarmijskiego, który powstał w październiku 
1935 roku po likwidacji polrejonu Marchlewszczyzny oraz likwidacji pobliskiego niemieckie-
go rejony narodowościowego z centrum w Pulinie, przemianowanym na Krasnoarmiejsk. Jak 
określał to wydział okręgowy NKWD, na tym terenie prowadzono szczególnie intensywne 
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„oczyszczanie wsi byłej Marchlewszczyzny ponad miarę nasyconej elementami kontrrewolu-
cyjnymi”. Do terenów, które najbardziej ucierpiały w wyniku przesiedleń, niewątpliwe można 
zaliczyć obwód winnicki, gdzie z okręgu płoskirowskiego, z rejonu bazalijskiego wysiedlono 
300 rodzin, z rejonu gródeckiego – 450, z rejonu satanowskiego – 500, oraz z rejonu jarmo-
linieckiego – 250. W ramach okręgu Kamieniec Podolski przesiedlono: z rejonu Kamieniec 
Podolski – 490 rodzin, z rejonu orynińskiego – 270, z rejonu czemyrowieckiego – 363 rodzi-
ny. Z okręgu szepietowskiego przesiedlono: z rejonu antonińskiego – 250 rodzin, z rejonu 
połonoińskiego – 450, z rejonu lachowickiego – 500, z rejonu izjasławskiego – 300, z rejonu 
teofipolskiego – 452 rodziny, a z rejonu starokonstatynowskiego – 300 rodzin (Stroński 1998: 
198–203, Iwanow 2014: 259–260). 

5.3.3. Liczebność deportowanych w 1936 roku z Ukrainy do Kazachstanu

Analizując uzyskane w archiwach dane, H. Stroński ustalił, że deportacjami objęto około 
14 900 rodzin. Odwołując się do danych z pierwszego wiosennego etapu wywózek i doku-
mentów przesyłanych po przybyciu transportów w czerwcu 1936 roku do Kazachstanu, należy 
przyjąć, jak już wspomniałem, że deportowane rodziny liczyły średnio około 4,8 osoby, a nie 
3 osoby. Badacz na podstawie dostępnych materiałów oszacował łączną liczbę deportowanych 
na około 70 000 osób, z czego z pewnością 60 000 stanowili Polacy. Swoje ustalenia dotyczące 
składu narodowościowego przesiedlonych opierał on na specyfice osadnictwa niemieckiego. 
Niemcy stanowili zauważalny procent mieszkańców tylko na Wołyniu, natomiast wśród lud-
ności wiejskiej objętej wywózkami na Podolu Polacy stanowili 100% deportowanych (Stroń-
ski 1998: 204) 

Do podobnych wniosków doszedł W.N. Ziemskow na podstawie postanowienia Rady Ko-
misarzy Ludowych nr 776-120ss z 28 kwietnia 1936 roku „O wysiedleniu z Ukraińskiej SSR 
i rolniczym osiedleniu w Obwodzie Kragandyjskim Kazachskiej ASSR 15 000 polskich i nie-
mieckich rodzin” (Ziemskow 2005: 78–79).

Stroński, odwołując się do dokumentów, które znalazł w archiwach oraz w pracy ambasa-
dora RP Marka Gawęckiego, stawia jednak hipotezę o możliwej wyższej liczbie wysiedlonych 
rodzin. Odwołuje się do informacji z dnia 22 kwietnia 1937 roku „ O gospodarczym urządze-
niu przesiedlonych do Kazachstanu gospodarstw niemieckich i polskich” autorstwa U. Isaje-
wa, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR i skierowanej bezpo-
średnio do przewodniczącego Rady Komisarz Ludowych ZSRR W. Mołotowa. Jak cytuje H. 
Stroński, w informacji tej stwierdzono, „że w drugiej połowie 1936 r. do obwodów karagandz-
kiego i północnokazachstańskiego Kazachskiej SRR przesiedlono z nadgranicznych rejonów 
Ukrainy 14 048 rodzin (Niemców i przeważnie Polaków). Rodziny te rozmieszczono na nie-
zagospodarowanych terenach, gdzie nie było żadnych osad. Rodziny te zbudowały 37 nowych 
osad”. Opierając się na tej informacji, wydaje się, że podane W. Mołotowowi dane z drugiej, 
jesiennej fali deportacji nie obejmowały 5535 rodzin z wiosennego etapu zakończonego przy-
jazdem wszystkich transportów pomiędzy 3 a 24 czerwca. Na tej podstawie H. Stroński sfor-
mułował hipotezę, że w 1936 roku do Kazachstanu deportowano w sumie około 20 000 rodzin. 
Mocnym argumentem potwierdzającym przypuszczenia historyka jest depesza sekretarza KC 
WKP(b) A. Andrejewa z 24 września 1937 roku znaleziona przez ambasadora RP Marka Ga-
węckiego w Kokczetwaskim Archiwum Obwodowym. A. Andrejew informuje w niej organy 
centralne, że do jesieni 1937 roku do Kazachstanu przesiedlono 20 000 rodzin, co podwyższa-
łoby łączną liczbę deportowanych do około 100 000 (Stroński 1998: 204).

H. Stroński podaje jedynie dolną granicę liczby przesiedlonych, bowiem nie można, jego 
zdaniem, na podstawie archiwów ukraińskich zaprzeczyć tezie, że deportacje kontynuowane 
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były po 1936 roku, aż do rozpoczęcia drugiej wojny światowej, jak twierdzą także inni bada-
cze tematu (m.in. Iwanow 2014: 372 –373)26. 

Niewątpliwe na terenach przygranicznych na wschód od Zbrucza podejmowano w latach 
bezpośrednio poprzedzających działania wojenne (tzn. przed czerwcem 1941 roku) również 
inne akcje deportacyjne. H. Stroński zwraca szczególnie uwagę na przesiedlenia ludności pol-
skiej i ukraińskiej do rejonów akermańskiego i izmailskiego powstałych po podpisaniu paktu 
Ribbentrop-Mołotow i zaborze w 1940 roku części terytorium rumuńskiego przez ZSRR. Po 
przestudiowaniu materiałów związanych z tymi przesiedlaniami stwierdził on, że w spisach 
miejscowości wyznaczonych do deportacji ponownie powtarzają się nazwy polskich wsi z ak-
cji oczyszczania pogranicza z „polsko-niemieckiego elementu nacjonalistycznego” prowa-
dzonej w 1936 roku. Co również należy podkreślić, przesiedlenia do nowopowstałych obwo-
dów były w swoim przebiegu i formie bardzo podobne (listy nazwisk, harmonogramy odpraw 
transportów, konwojowanie, zasiedlanie itp.) do akcji deportacyjnych ludności polskiej z lat 
1935–1936 (Stroński 1998: 205).

6. Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z 1934 
roku jako propagandowy pretekst do walki z „polsko-niemieckim 
elementem nacjonalistycznym” – współczesne odniesienia

W niniejszym opracowaniu to jeden z istotnych, w moim odczuciu, motywów przytacza-
nych przez sowiecką propagandę tego okresu. Podstawę dla „oczyszczenia” pasa przygra-
nicznego z Polską z „polsko-niemieckiego elementu nacjonalistycznego” stanowić miało 
podpisanie w 1934 roku przez Rzeczpospolitą Polską i III Rzeszę deklaracji o niestosowaniu 
przemocy. Propagując ten akt zarówno w prasie, jak i radiu, jako swoisty sojusz antybolsze-
wicki, władza była niejako „zmuszona” do oczyszczenia terenów przygranicznych z poten-
cjalnej „V kolumny”. 

Ten odległy, ale jakże złowieszczy schemat propagandowy, pojawia się również współ-
cześnie w retoryce polityków rosyjskich w „wojnie o pamięć”, prowadzonej pomiędzy Rosją 
a Polską oraz innymi państwami regionu bałtyckiego, występującej szczególnie intensywnie 
w latach 2005–2010. 

Po potępieniu w lipcu 2009 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE zbrodni sta-
linowskich na równi z nazistowskimi władze Rosji przystąpiły do propagandowej obrony 
dobrego imienia własnego kraju. Podobnie jak w latach trzydziestych, Rosja stwierdziła, że 
została zmuszona ze względów obronnych do zawarcia w 1939 roku paktu z Niemcami i roz-
poczęcia de facto II wojny światowej. Winę za to Rosjanie zrzucili na Francję i Anglię, które 
w 1938 roku podpisały z Hitlerem układ monachijski nakierowujący dalszą ekspansję Niemiec 
na wschód. Propagandowe oskarżenia padły również pod adresem Polski, która, jak przypo-
minano, już w 1934 roku zawarła pakt z Niemcami i uczestniczyła w 1938 roku w rozbiorze 
Czechosłowacji, co szczególnie podkreślał w swoich wypowiedziach sam prezydent Federacji 
Rosyjskiej W. Putin. Zgodnie z tą retoryką zajęcie we wrześniu 1939 roku przez Armię Czer-
woną wschodnich ziem Rzeczypospolitej, a następnie przeprowadzenie deportacji Polaków 
z tych terenów, były po prostu koniecznością (Stryjek 2014: 195). 

26  Istotnym potwierdzenie tej tezy mogą być losy ludności polskiej w ramach drugiego polrejonu, tzw. Dzierżyńsz-
czyzny, na Białorusi. Masowe deportacje i wywózki z pasa przygranicznego oraz bardziej selektywne z oddalonych 
rejonów i miast rozpoczęły się w 1938 roku i połączone były z masową fizyczną eksterminacją ludności polskiej 
w ramach tzw. operacji polskiej lat 1937–1938. Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 
1921–1939, PWN, Warszawa-Wrocław 1991.
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7. Zapomniane ludobójstwo – „operacja polska” w latach 1937–1938 

Po etapie przesiedleń z pasa przygranicznego represje wobec ludności polskiej w ZSRR 
przybrały formę masowej fizycznej eksterminacji i objęły całe terytorium państwa. „Operacja 
polska” była jedną z kilku tzw. spraw narodowościowych sprowokowanych i prowadzonych 
w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku przez organy NKWD. Fizyczna likwidacja osób 
innych narodowości zamieszkujących ZSRR, obok Polaków, objęła głównie Niemców, Ło-
tyszy, Finów oraz w mniejszej skali inne narodowości. Jednak to, co wyróżnia tzw. operację 
polską na tle podobnych akcji narodowościowych, to o wiele większa skala oraz liczba osób 
rozstrzelanych oraz poddanych represjom. Szczególne okrucieństwo NKWD wykazało wobec 
ludności polskiej zamieszkującej tereny Ukrainy i Białorusi oraz na terenie obwodu lenin-
gradzkiego, dość licznie zamieszkałego przez Polaków.

7.1. Preludium – sprawa POW na Ukrainie w latach 1933–1935

Spreparowanym przez GPU-NKWD i nieustannie powielanym oskarżeniem stanowiącym 
podstawę do eksterminacji ludności polskiej w kolejnych akcjach był zarzut powszechnej 
współpracy ludności z wywiadem „faszystowskiej Polski” oraz sabotażowa i dywersyjna dzia-
łalność Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie ZSRR. 

Wstępem do zastosowania wobec Polaków represji na szeroką skalę już na terenie całego 
państwa sowieckiego w latach 1937–1938 stanowiła tzw. sprawa Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Prowokacja ta wpisywała się w schemat sfingowanych oskarżeń w podobnych sprawach 
jak np. ukraińskich czy białoruskich „organizacji podziemnych i antysowieckich”, w efekcie 
których dokonywano krwawej rozprawy z działaczami partii komunistycznej, pracownika-
mi administracji państwowej oraz z lokalnymi elitami politycznymi, w tym inteligencją. Już 
w 1929 roku w ramach wewnętrznego śledztwa stwierdzono powszechną „infiltrację wrogich 
elementów” w łonie Komunistycznej Partii Polski (KPP) ze strony „piłsudczyków”. Posypały 
się oskarżenia o ich przynależność do POW. W 1933 roku na Ukrainie oraz w samej Moskwie 
doszło do fali aresztowań wśród lokalnych komunistów narodowości polskiej oraz emigran-
tów politycznych. Uzyskane w ramach brutalnego śledztwa zeznania dotyczące dywersyjnej 
działalności „członków POW” zostały opublikowane w prasie na terenie całego ZSRR oraz 
w „postępowych” tytułach w Polsce. Prowokacja GPU-NKWD nabierała coraz większego 
rozmachu i nie ograniczała się li tylko do rozprawy z „piłsudczykami” w łonie WKP(b). Roz-
głos, jaki nadano sprawie POW, posłużył do rozpętania antypolskich nastrojów w społeczeń-
stwie sowieckim i łatwiejszego przyjęcia masowych antypolskich represji przeprowadzanych 
na Ukrainie. 

W ramach brutalnych śledztw aresztowani przyznawali się do aktywnego wsparcia przygo-
towywanej jakoby przez Polskę zbrojnej interwencji przeciwko ZSRR. W ramach scenariusza 
przygotowanego przez organy GPU-NKWD na terenie ZSRR i Ukrainy „działała” cała siatka 
oddziałów szpiegowskich i dywersyjnych POW. Do siatki dywersyjnej zaliczeni zostali np. 
wszyscy pracownicy Instytutu Polskiej Kultury Proletariackiej, znaczna część wykładowców 
polskich instytutów pedagogicznych, nauczycieli polskich szkół, członków obwodowych i re-
jonowych struktur partii i pracowników administracji. Organy GPU „wykryły i zlikwidowały 
kontrrewolucyjną organizację o nazwie Polska Organizacja Wojskowa, prowadzącą aktywną 
szpiegowską, dywersyjną, terrorystyczną i powstańczą działalność w celu obalenia dyktatury 
proletariatu na Ukrainie, oderwania USRR od Związku Radzieckiego i zajęcia jej przez pol-
skich imperialistów”. Absurdalność powielanych przez GPU oskarżeń dobrze chyba obrazuje 
wymuszone przy użyciu siły samooskarżenie H. Politura dotyczące jakoby przygotowywanego 
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przez niego od 1932 roku na zlecenie polskiego Sztabu Generalnego samodzielnego wysadze-
nia mostów na Dnieprze. Wiosną 1934 roku sądowa trójka Kolegium GPU USRR wydała 
wyroki w sprawie 70 uczestników, „członków kierownictwa POW” działającego na Ukrainie 
(m.in. Politura, Michajłowa, Dobrzyńskiego, Brzozowskiego, Bolina, Halkiewicza, Piszczał-
ki), skazując oskarżonych na wyroki od 3 do 10 lat łagru, natomiast „szefa siatki” Bolesława 
Skarbka na karę śmierci. 

„Sztab ukraińskiej POW” z siedzibą w Kijowie i Charkowie posiadał, zdaniem GPU, rozbu-
dowaną sieć ekspozytur wywiadowczych i dywersyjnych w terenie. „Wykryto” m.in. placówki 
w 24 rejonach obwodu winnickiego. W myśl sporządzonego oskarżenia, do głównych kierun-
ków działań ekspozytury POW na Podolu należało: tworzenie bojówek powstańczych, szpie-
gowsko-dywersyjna działalność w ramach Armii Czerwonej, uzbrojenie bojówek, „szkodni-
czo-wywiadowcza praca na froncie kultury i rolnictwa”. Według organów bezpieczeństwa, 
agenci POW „przeniknęli” w największym stopniu do systemu oświaty, zakładów przemy-
słowych, kołchozów oraz szeregów armii. Agenturę POW zasilała również zwerbowana miej-
scowa polska inteligencja oraz kler katolicki. Po „zlokalizowaniu” bojówek POW organy bez-
pieczeństwa rozpoczęły aresztowania. Ostatecznie w sprawie dywersyjnej działalności „POW 
na Podolu” oskarżeniem objęto 52 osoby. W wyniku procesu 25 osób skazano na 3 lata łagru, 
18  sób na 5 do 10 lat, zaś 4 osoby przekazano do dalszego śledztwa. W tym okresie zapadały 
jeszcze stosunkowo łagodne wyroki, później (w 1937 roku) zamieniane w większości na karę 
śmierci. 

W 1935 roku organy GPU-NKWD „wykryły” siatkę POW również na Wołyniu. Miała ona 
współpracować z centralą POW w Moskwie, na czele której stał polski komunista T. Dąbal, 
w Kijowie prowadził ją B. Skarbek, zaś i w Charkowie siatkę POW prowadził J. Saulewicz. 
Jednym z podstawowych zarzutów stawianych członkom polskiej organizacji nacjonalistycz-
nej było „polonizowanie ludności Wołynia” na terenie polrejonu Marchlewszczyzna. Wśród 
oskarżonych znalazło się ścisłe grono kierownicze byłego polskiego rejonu narodowościowe-
go. Wojskowy Trybunał Kijowskiego Okręgu Wojskowego obradujący w dniach 15–17 lutego 
1936 roku skazał E. Ołdakowskiego (przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawcze-
go polrejonu), B. Biegańskiego (byłego kierownika kuratorium oświaty), i S. Maja (byłego 
sekretarz komsomołu) na karę śmierci. Jedynie A. Kalinowski (były sekretarz partii) został 
skazany na 10 lat łagru, jednak w ramach tzw. operacji polskiej został on rozstrzelany w 1937 
roku, odbywając już karę w łagrze na Magadanie (Stroński 1998: 209–218, Iwanow 2014: 
185–189).

Zdaniem H. Strońskiego, represje zastosowane w latach 1933–1935 wobec polskich dzia-
łaczy komunistycznych oraz miejscowej polskiej inteligencji na Ukrainie stanowiły swoiste 
preludium do masowej fizycznej rozprawy z ludnością polską w latach 1937–1938. W opinii 
organów NKWD już w 1936 roku, czyli bezpośrednio po „rozgromieniu ekspozytur szpiegow-
sko-dywersyjnych POW”, na Ukrainie powstało nowe, silne centrum POW w Kijowie, przez 
co sprawa całkowitej likwidacji POW w terenie daleka była jeszcze od zakończenia. „Sprawa 
POW” prowadzona w latach 1933–1935 głównie na Ukrainie była nie tylko udaną prowoka-
cją, stała się bowiem w kolejnych latach idealnym pretekstem do rozpoczęcia i prowadzenia 
w szerokim zasięgu tzw. operacji polskiej (Stroński 1998: 209–2018, Iwanow 2014: 239–246).

7.2. Rozkaz 00485

Udana prowokacja w „sprawie POW” organów służb specjalnych i jej spektakularne 
efekty skłoniły Moskwę do zainteresowania się doświadczeniami swoich ukraińskich pod-
władnych. Zgodnie z decyzją politbiura z 20 września 1935 roku Ludowy Komisarz Spraw 
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Wewnętrznych USRR W. Balicki oraz sekretarz KC KP(b)U M. Popow mieli na podstawie 
materiałów NKWD USRR sporządzić dokładną notatkę i przekazać ją do KC WKP(b) w Mo-
skwie. Wykorzystując dane i doświadczenie ukraińskich podwładnych, nowy komisarz ludo-
wy spraw wewnętrznych ZSRR Mikołaj Jeżow rozpoczął „niszczenie siatki POW” w stolicy. 

M. Jeżow przygotowywał się jednak do rozprawy z Polakami w skali całego ZSRR. W zło-
żonym J. Stalinowi raporcie 17 stycznia 1937 roku zaznaczył, że kierowany przez niego resort 
mobilizuje siły do rozbicia największej w skali kraju „polskiej dywersyjno-terrorystycznej 
i szpiegowskiej rezydentury”, propagując antypolskie tezy o istniejącym zagrożeniu ze strony 
Polski i POW wobec centralnych władz komunistycznych. Na plenum KC WKP(b) w czerwcu 
1937 roku wygłosił tezę o dalszej bezkarnej działalności POW i sprawstwie kierowniczym ze 
strony polskich komunistów (Stroński 1998: 219).

Po przygotowaniu „materiałów obciążających” M. Jeżow był gotowy do rozpoczęcia an-
typolskich represji już na terenie całego ZSRR. Podstawę dla działań NKWD w ramach po-
szczególnych republik i krajów stanowił wydany przez niego rozkaz operacyjny nr 00485 
z 11 sierpnia 1937 roku. Analizując treść dokumentu poświęconą antysowieckiej działalności 
POW, H. Stroński odnajduje wyraźne podobieństwo w treści, argumentacji oraz w strukturze 
do materiałów dotyczących wyżej omówionej „sprawy POW” na Ukrainie.

Podobnie jak to miało miejsce na Ukrainie, M. Jeżow stawiał tezę, iż „praca w celu zlikwi-
dowania lokalnych polskich grup szpiegowsko-dywersyjnych nie jest bynajmniej zakończo-
na”. W myśl rozkazu organy NKWD w poszczególnych republikach i krajach miały za zadanie 
w okresie od 20 sierpnia do 20 listopada 1937 roku przeprowadzić „operację polską” (Stroński 
1998: 220).

Głównym celem wspomnianego rozkazu była „ostateczna likwidacja terenowych jednostek 
POW i przede wszystkim jej dywersyjno-szpiegowskich i powstańczych kadr w przemyśle, 
transporcie, sowchozach i kołchozach”. Zgodnie z nim „w okresie 3 miesięcy, tzn. do 20 listo-
pada 1937 r. podlegali aresztowaniu:

a) ujawnieni w toku śledztwa i dotychczas niewykryci aktywni członkowie „POW”, zgod-
nie z załączonym spisem,

b) wszyscy przebywający w ZSRR jeńcy wojenni z armii polskiej,
c) zbiedzy z Polski, niezależnie od czasu przekroczenia granicy,
d) emigranci polityczni i osoby wymienione z powodów politycznych, z Polski,
e) byli członkowie PPS i innych antysowieckich polskich partii politycznych,
f) najaktywniejsza część miejscowych antysowieckich nacjonalistycznych elementów 

z polskich rejonów.”
W pierwszej kolejności aresztowania zgodnie z wyróżnionymi kontyngentami miały być 

przeprowadzone w organach NKWD, w Armii Czerwonej, w zakładach przemysłu zbrojenio-
wego oraz związanego z obronnością, w przedsiębiorstwach transportowych, w energetyce, 
w instygacjach przemysłu petrochemicznego i wydobywczego. W drugiej kolejności areszto-
wania należało przeprowadzić w przedsiębiorstwach niemających znaczenia dla obronności, 
w kołchozach, sowchozach oraz instytutach naukowych i artystycznych. 

W myśl rozkazu obwodowe trójki NKWD, które prowadziły rozprawy sądowe prze-
ciwko Polakom, miały podzielić ogół aresztowanych na „peowiaków aktywnych” – sta-
nowiących trzon „szpiegowskiej, dywersyjnej, szkodniczej kadry polskiego wywiadu” 
i podlegających natychmiastowemu rozstrzelaniu – oraz „peowiaków mniej aktywnych”, 
których skazywano na 5 do 10 lat łagru lub więzienia. Selekcji do pierwszej oraz drugiej 
kategorii dokonywały obwodowe lub republikańskie trójki w składzie: komisarz ludowy 
spraw wewnętrznych republiki, naczelnik NKWD okręgu lub kraju oraz właściwy proku-
rator republiki, kraju lub okręgu. 
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W myśl zaleceń, prowadzący śledztwa byli zobowiązani sporządzać co 10 dni wykazy osób 
zaliczonych do pierwszej i drugiej kategorii, które z krótkim streszczeniem zebranych mate-
riałów w poszczególnych sprawach oraz zdjęciem aresztowanego były kierowane do ostatecz-
nego zatwierdzenia przez centralę NKWD. Wytyczne te zaowocowały w praktyce powstaniem 
specyficznego „porządku albumowego” w osądzaniu spraw przez władze naczelne NKWD. 
Po ostatecznym zatwierdzeniu przez dwójkę: szefa NKWD i generalnego prokuratora ZSRS, 
wyroki miały być natychmiast wykonane. Zgodnie z wytycznymi, o rozwoju „operacji pol-
skiej” lokalne organy NKWD miały informować centralę telegraficznie z dokładnością co 
5 dni (Sommer 2010: 82–85).

7.3. Uzasadnienie rozkazu

Obok samego rozkazu komisarze ludowi spraw wewnętrznych w poszczególnych repu-
blikach, kierownicy NKWD w republikach autonomicznych, w okręgach i krajach otrzymali 
również ściśle tajne opracowanie dotyczące wykrycia i likwidacji „dywersyjno-szpiegowskiej 
sieci wywiadu na terenie ZSRR, działającej pod postacią tak zwanej Polskiej Organizacji Woj-
skowej”. Ton i użyta argumentacja wyraźnie nawiązywały do wcześniejszej „sprawy POW” 
na Ukrainie. W uzasadnieniu samego rozkazu 00485 do demonicznych wręcz rozmiarów uro-
sły postać nieżyjącego już Józefa Piłsudskiego i powołana przez niego organizacja, która od 
20 lat miała nieustannie powiększać swoje szeregi na terenie ZSRR. Przerzucone przez pol-
sko-sowiecką granicę „liczne kadry szpiegów i dywersantów, włączały się w ogólny system 
organizacji działającej w ZSRR i uzupełniane były osobami zwerbowanymi wśród miejscowej 
ludności polskiej”. W skład „ujawnionego moskiewskiego centrum POW”, kierującego po-
szczególnymi republikańskimi oddziałami i bojówkami na terenie całego kraju, mieli wcho-
dzić czołowi polscy komuniści. Autorzy rozkazu w rozsyłanym uzasadnieniu przedstawili 
szczególnie aktywne formy działań antysowieckich, argumentując oraz  uzasadniając tym ko-
nieczność przeprowadzenia masowych aresztowań; w pierwszej kolejności w armii i aparacie 
bezpieczeństwa oraz w wytypowanych gałęziach przemysłu obronnego, w transporcie oraz 
innych instytucjach. 

Nie będę w tym miejscu rozwijał tego wątku oraz kwestii zarzutów współpracy z trocki-
stami, infiltracji wywiadu i kontrwywiadu ZSRR itp., skierowanych wobec „dogłębnie zinfil-
trowanej Komunistycznej Partii Polski” czy wobec polskich komunistów pełniących wysokie 
funkcje w organach WCzK27-OGPU-NKWD oraz w strukturach Kominternu.

Skupię się natomiast na wątku szczególnie ważnym dla represjonowanych Polaków na so-
wieckiej Ukrainie i Białorusi oraz dla polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu. Szef 
NKWD M. Jeżow w uzasadnieniu wydanego rozkazu podkreślał, że centrala POW w Mo-
skwie „posiadała prężnie działające odłamy na Białorusi i Ukrainie, przede wszystkim w re-
jonach przygranicznych i szeregu miejscowości ZSRR. Jej profesjonalna działalność szpie-
gowska w wojennej, ekonomicznej i politycznej sferze życia ZSRR, przy wykorzystaniu 
jednej z największych agentur strategicznych i szeroko rozprzestrzenionej średniej i niższej 
sieci szpiegowskiej oraz działalność dywersyjno-szkodnicza w podstawowych odłamach prze-
mysłu obronnego, w transporcie, w gospodarce rolnej nie byłaby możliwa bez nieustannie 
prowadzonej masowej działalności faszystowsko-nacjonalistycznej wśród polskiej ludności 

27  WCzK – Czeka, CzK, WCzK (ros. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем при СНК РСФСР, ЧК, ВЧК) – akronim nazwy policji politycznej w Rosji sowieckiej w latach 
1917–1922.
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zamieszkałej w ZSRR, w celu przygotowania baz i kadr w terenie, dla prowadzenia dywersyj-
no-szpiegowskich i powstańczych działań”.

Prowadząc swą „faszystowską, nacjonalistyczną działalność wśród ludności polskiej 
w ZSRR”, centrala POW w Moskwie, wykorzystując stanowiska służbowe członków POW 
w komunistycznym aparacie władzy, wykorzystując ich przynależność partyjną, kierowała 
ich do partyjnej, kulturalno-oświatowej, pedagogicznej i rolniczej pracy w najróżniejsze re-
jony ZSRR, wszędzie tam, gdzie istniały skupiska polskiej ludności. Nie tylko więc chodziło 
o Ukrainę, Białoruś czy Leningrad, lecz także ludzie POW wysyłani byli na Ural, Syberię, do 
Kraju Dalekowschodniego, czyli tam, gdzie polski wywiad prowadził aktywną i nieujawnio-
ną dotychczas działalność, współpracując z japońskim wywiadem. Swoje wmieszanie w ów 
system partyjno-sowieckich instytucji organizacja miała aktywnie wykorzystać, tworząc tere-
nowe grupy POW i dalej rozwijać swoją rozległą szowinistyczną i polonizatorską działalność. 
Ostatecznym celem tych działań miało być przygotowanie, w pierwszej kolejności, dywersyj-
no-powstańczych kadr oraz zbrojnych antysowieckich wystąpień na wypadek wojny. 

Dążąc do tego celu, utworzono pod przewodnictwem POW polskie narodowe rady wiej-
skie i rejony w pasie przygranicznym, częściowo również w miejscowościach, gdzie Polacy 
stanowili mniejszość, co gwarantowało POW możliwość prowadzenia działalności poloniza-
torskiej wśród Ukraińców oraz Białorusinów katolików. Swoją infiltrację systemu sowiecko-
-partyjnych instytucji działających wśród ludności polskiej POW wykorzystała do prowadze-
nia wszechstronnej pracy szpiegowskiej, na dużą skalę posługując się agenturą rozmieszczoną 
w różnych miejscach ZSRR (Sommer 2010: 86–125, Iwanow: 268–271). 

Przyjmując argumentację M. Jeżowa, zakończenie sprawy POW związane było nie tylko 
z aresztowaniem i natychmiastową likwidacją „elementu polskiego” w strukturach władzy, 
w armii, przemyśle i transporcie, ale – co ważne – stało się ostatecznym sposobem zapobieże-
nia odradzania się „polskiej hydry” poprzez zlikwidowanie „naturalnego zaplecza” dla „faszy-
stowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, szkodniczej i terrorystycznej działalności” 
inspirowanej przez Polskę. Tym zapleczem okazała się cała ludność polska w ZSRR. Wydaje 
się zatem, że „logika” rozkazu 00485 uzasadniała dokonanie eksterminacji nie tylko w rejo-
nach przygranicznych na Ukrainie i Białorusi, lecz również dawała podstawę do jej przepro-
wadzenia na terenie całego ZSRR. 

Akcja eksterminacyjna prowadzona była pomimo tego, że zarzuty stawiane ludności pol-
skiej oraz lokalnym polskim działaczom komunistycznym przez M. Jeżowa i W. Ulmera nosi-
ły często znamiona absurdu. Odwołam się tu tylko do opisu „odkrytych” przez NKWD działań 
„polskiego podziemia” na terenie Białorusi. „W przeciągu kolejnych kilku lat zjednoczone 
podziemie, drogą umiejętnego rozprzestrzeniania chorób infekcyjnych (zapalenie opon mó-
zgowych, anemia, dżuma) przeprowadziło ogromną pracę mającą na celu zniszczenie hodowli 
świń i koni na Białorusi, w wyniku czego w tylko przeciągu 1936 roku w BSRR zdechło ponad 
30 tys. koni. W trakcie przygotowań do zajęcia BSRR przez Polaków, zjednoczone podziemie 
zaproponowało i próbowało przeprowadzić niszczycielski projekt wysuszenia poleskich ba-
gien, które stanowiły jedyną przeszkodę w natarciu polskiej armii. W tym czasie Dombal roz-
pracował w niszczycielskim duchu projekt „Wielki Dniepr”, włączając do planu wykopanie na 
Białorusi głębokiego kanału, stworzonego w celu umożliwienia polskim okrętom wojennym 
dotarcie do sowieckiego terytorium” (Sommer 2010: 122–123).

Należy jednak pamiętać, że na podstawie tych „zarzutów” wymienionych we wspomnia-
nym rozkazie zginęło ponad 100 000 Polaków i osób polskiego pochodzenia, natomiast około 
55 000 zostało skazanych na wieloletnie pobyt w więzieniu i łagrze.
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7.4. Realizacja rozkazu 00485 na Ukrainie 

Działania w ramach operacji POW w latach 1933–1935 na terenie Ukrainy spotkały się 
z jednoznaczną krytyką M. Jeżowa. Na zakończenie uzasadnienia rozkazu 00485 M. Jeżow 
pisał: „Absolutnie niezadowalająco szły do tego czasu prace nad likwidacją „POW” na Dale-
kim Wschodzie, Syberii, w Okręgach Swierdłowskim i Czelabińskim oraz na Ukrainie. Mimo 
wyjątkowo wielkich możliwości ujawnienia – w latach 1933–1935 – peowiackiego podzie-
mia (aresztowania grupy Skarbka, Stasiaka-Koneckiego) aparat NKWD Ukrainy nie rozwi-
nął wówczas śledztwa do koniecznego poziomu, jakim byłoby pełne ujawnienie działalności 
„POW” na Ukrainie, co wykorzystał aż do lokalizacji i ogólnej wsypy szpieg Sosnowski, 
ulokowany wówczas w Oddziale Specjalnym.” ( Sommer 2010: 123–124) 

Jak podkreśla H. Stroński, zarzut M. Jeżowa wywołał popłoch wśród kierownictwa apara-
tu bezpieczeństwa. Szef NKWD Ukrainy Izrael Leplewski, chcąc zachować swoją pozycję, 
przystąpił z niebywałym zapałem do wypełniania wytycznych, intensyfikując aresztowania 
Polaków w ramach podległych mu struktur. 

Jednoznaczne sugestie ostatecznej rozprawy z POW i polską agenturą zawarte w rozkazie 
00485 stały się podstawą dla I. Leplewskiego do rozpoczęcia nowej fali represji. Za przepro-
wadzenie „operacji polskiej” odpowiedzialny był bezpośrednio oddział 2 (polski) GUGB28 
NKWD oraz na poziomie obwodów odziały kontrwywiadu UNKWD. Wydając szczegółowe 
instrukcje do wypełnienie rozkazu 00485, z reguły poszerzano zakres kategorii poddawanych 
rozstrzelaniu, co w efekcie z reguły zwiększało liczbę aresztowanych kilkukrotnie. Tylko do 
1 listopada 1937 roku na Ukrainie aresztowano 19 030 osób, zakończono śledztwo wobec 
7069 z nich i rozstrzelano 4885. Wykryto ponownie ośrodki POW w Winnicy, Kijowie, Żyto-
mierzu, Kamieńcu Podolskim, Dniepropietrowsku, Charkowie i Odessie. 

Represjami objęto również Polaków przesiedlonych w 1935 roku z rejonów przygranicz-
nych do wschodnich obwodów Ukrainy. Podobny los spotkał przesiedlonych w 1936 roku do 
Kazachstanu. Zgodnie z wytycznymi rozkazu Jeżowa, natychmiastowemu aresztowaniu pod-
legali Polacy, którzy odbyli już wyroki więzienia czy łagru i powrócili na Ukrainę. 

Po upływie 3 miesięcy, gdy w myśl rozkazu akcja powinna zostać zakończona, organy 
NKWD stwierdziły, że daleko jest jeszcze do zniszczenia głównych „sił kontrrewolucyj-
nych”. Na zebraniu naczelników regionalnych zarządów NKWD 24–25 stycznia 1938 roku 
w Moskwie M. Jeżow oświadczył, że operacje narodowościowe należy prowadzić dalej, 
a szczególnie zintensyfikować represje wobec Polaków. Podobnie ocenił on sytuację w swoim 
wystąpieniu w lutym 1938 roku w Kijowie. Ostro skrytykował organy ukraińskiego NKWD za 
zbyt powolne tempo w wykrywaniu i likwidacji organizacji ukraińskich, polskich i niemiec-
kich nacjonalistów. Stanowczo zażądał rozstrzelania na Ukrainie w jak najkrótszym czasie 
jeszcze 30 000 „wrogów ludu”. Kolejną już falę wzmożonych represji rozpoczęło nowe kie-
rownictwo partyjne na czele z nowo mianowanym sekretarzem KC KP(b)U Nikitą Chruszczo-
wem oraz również nowym komisarzem ludowym spraw wewnętrznych republiki Aleksandrem 
Uspieńskim (Stroński 1998: 225–227).

7.5. Realizacja rozkazu 00485 w Kazachstanie 

Zgodnie z dyrektywami rozkazu 00485 zakładającego obok innych kontyngentów także 
pełną eksterminację najaktywniejszej części antysowieckich nacjonalistycznych elementów 

28  Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego – najważniejszy organ NKWD odpowiedzialny m.in. za wy-
wiad i kontrwywiad.
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z byłych polskich rejonów, już w sierpniu 1937 roku rozpoczęto aresztowania i egzekucje nie 
tylko na Białorusi i Ukrainie, ale również w Kazachstanie wśród polskich specpieresieleńców. 
Za przeprowadzenie „operacji polskiej” na tym terenie odpowiadał Lew B. Zalin (Załman 
Markowicz Lewi), który pełnił w tym okresie funkcję Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrz-
nych Kazachskiej SRR. Już 19 września wysłał on sprawozdanie z podjętych działań w de-
peszy nr 2222 adresowanej do M. Jeżowa oraz do jego zastępcy narkoma Lwa N. Bielskiego 
(osoby odpowiedzialnej za „operację polską” w kierownictwie NKWD) i Aleksandra M. Mi-
najewa-Cynkowskiego, naczelnika Wydziału 3 GUGB NKWD. Informował w niej, że „we-
dług stanu z dnia 15 września (czyli w niespełna miesiąc od wydania rozkazu –  przyp. autora) 
w Kazachstanie – w ramach „operacji polskiej” aresztowano 405 osób. (…) Przyznały się 44 
osoby, z tego: do szpiegostwa – 30, do k.-r – 14 (chodzi o działania kontrrewolucyjne – przyp. 
autora)” (Sommer 2010: 152–155). Na podstawie oficjalnych danych na terenie Kazachskiej 
SRR w okresie od 25 sierpnia 1937 roku do 15 września 1938 roku rozstrzelano 816 osób oraz 
skazano na 5 do 10 lat łagru 112 osób, natomiast tylko w ciągu dwu kolejnych miesięcy, od 15 
września do 15 listopada 1938 roku, rozstrzelano 961 osób narodowości polskiej i polskiego 
pochodzenia, skazując na karę łagru „zaledwie” 79 osób (Sommer 2010: 152–155; Pietrow, 
Rogińskij 1997: 41). 

7.6. Realizacja rozkazu 00485 na Białorusi 

W uzasadnieniu omawianego rozkazu zawarta została ocena dotychczasowych działań so-
wieckiego aparatu bezpieczeństwa w zwalczaniu POW w różnych regionach kraju. M. Jeżow 
chwalił szczególnie antypolskie działania NKWD na terenie Białorusi.

„Swoją pracę prowadzącą do likwidacji czołówki zjednoczonego podziemia antysowiec-
kiego na Białorusi NKWD BSRR rozwinął na podstawie minimalnych danych, zdobytych 
w początkowym stadium śledztwa w Moskwie i przesłuchań aresztowanych wcześniej bia-
łoruskich nacjonał-faszystów, pokazując tym samym sprawne operacyjne wykorzystanie nie-
licznych wyjściowych danych do rozbicia organizujących się sił wroga.” (Sommer 2010: 123)

Pochwały przyniosły rezultaty. Organy NKWD wykazywały się niebywałym okrucień-
stwem wobec ludności polskiej na terenie BSRR. Terror stosowany w ramach „operacji pol-
skiej” doprowadził do fizycznej likwidacji ponad 50% polskiej ludności. W ramach oficjalne-
go spisu ludności w 1937 roku szacowano liczbę Polaków na 119 800 osób, natomiast w 1939 
roku doliczono się zaledwie 58 400 osób narodowości polskiej. Działania NKWD na Białorusi 
nosiły wszelkie znamiona ludobójstwa29. 

7.7. Realizacja rozkazu w innych regionach ZSRR

Podobne kroki podejmowali naczelnicy lokalnych struktur NKWD. Po otrzymaniu instruk-
cji od przełożonego kierownik UNKWD obwodu charkowskiego kapitan Lew Rejchman wy-
dał 19 sierpnia 1937 roku rozkaz nr 612 (zaledwie 4 dni po ogłoszeniu rozkazu 00485) okre-
ślający kontyngenty Polaków i osób polskiego pochodzenia podlegających aresztowaniom 
w pierwszej kolejności:

1. byli pracownicy wydziału wywiadowczego RKKA (Robotniczo-Chłopskiej Armii Czer-
wonej) oraz zagranicznego NKWD ZSRR, którzy pracowali w Polsce; 

29  Nie rozszerzam wątku białoruskiego w ramach opisu ludobójstwa ludności polskiej w latach 1937–1938 oraz 
likwidacji polrejonu Dzierżyńszczyzny, bowiem nie dotyczy on bezpośrednio polskich rodzin deportowanych do 
Kazachstanu. Odsyłam zainteresowanych do nielicznych przytaczanych już opracowań poruszających tę problematykę. 



36

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

2. Galicjanie, byli wojskowi Zachodnio-Ukraińskiej Armii Ludowej (ZUNR);
3. reemigranci, petrulowcy, biali, którzy powrócili do ZSRR z Polski;
4. Polacy od dawna pracujący w cukrowniach i innych zakładach;
5. byli przemytnicy i osoby wcześniej sądzone jako szpiedzy oraz członkowie kontrrewo-

lucyjnych organizacji nacjonalistycznych;
6. element klerykalno-nacjonalistyczny;
7. mieszkańcy strefy przygranicznej i osoby wywodzące się z Polski, wobec których zgro-

madzone są kompromitujące materiały;
8. osoby związane z polskimi konsulatami;
9. agentura wykonująca zadania wśród Polaków, podejrzana o dezinformację lub niewyka-

zująca się w pracy agenturalnej (Stroński 1998: 222).
Niezwłocznie po rozpoczęciu „operacji polskiej” w myśl wyznaczonego grafiku z terenu 

i wybranych gałęzi przemysłu zaczęły napływać dane zawierające szersze informacje o aresz-
towaniach. W specjalnej informacji z dnia 14 września 1937 roku nr 60020 M. Jeżow informo-
wał J. Stalina, że do 10 września (czyli w ciągu 3 tygodni) „w toku operacji wyeliminowania 
polskich kadr” aresztowano w całym ZSRR  23 216 osób, z czego w ramach poszczególnych 
republik i działów gospodarki:

 – Ukraińska SRR – 7651 osób, z których przyznało się do winy 1138;
 – Białoruska SRR – 4124 osoby;
 – transport kolejowy – 2943 osoby30;
 – Leningrad – 1832 osoby, z których przyznało się do winy 673;
 – Obwód Moskiewski –1070 osób, z których przyznało się do winy 216;
 – Zachodnia Syberia –1325 osób;
 – Obwód Zachodni – 837 osób. 

M. Jeżow w dalszej części notatki ukazał wyniki śledztwa w poszczególnych skupiskach 
Polaków. Informował J. Stalina o „zlikwidowaniu szeregu nowych formacji szpiegowsko-dy-
wersyjnych stworzonych przez polski wywiad”. Jak możemy dziś z łatwością stwierdzić, ich 
charakterystyka pokrywała się w pełni z wyznaczonymi przez kapitana L. Rejchmana kon-
tyngentami aresztowanych w ramach rozkazu nr 612. Na pierwszym miejscu znalazła się za-
tem grupa klerykalno-nacjonalistyczna kierowana przez ostatniego kapłana katolickiego na 
lewobrzeżnej Ukrainie. „Na podstawie zeznań aresztowano w Charkowie księdza Gaszyń-
skiego i wykryto antysowiecką organizację nacjonalistyczną, utworzoną przez Gaszyńskiego 
według wskazówek polskiego konsulatu.” „Odkryto” również szczególnie rozbudowaną siat-
kę polskich organizacji wywiadowczych w cukrowniach. „Wieloletni pracownicy cukrowni 
na Charkowszczyźnie, Poniatowski i Smerczyński, w sprawie szpiegostwa na rzecz Polski 
zeznali o istnieniu sieci nielegalnych wysłanników dostarczających do Polski materiały szpie-
gowskie. W Kijowie aresztowany polski agent Fornolski, zwerbowany przez polski konsulat, 
zeznał, że na polecenie konsulatu założył w Selinkowskim Kombinacie Cukrowniczym grupę 
dywersyjną złożoną z 11 osób.” Wykryto również liczne grupy bojowo-dywersyjne. „W Ży-
tomierzu aresztowany został, przerzucony do ZSRR w 1932 roku jako emigrant polityczny, 
polski wywiadowca Maciejewski. Na podstawie jego zeznań wykryto bojową jaczejkę POW 
w Żytomierzu. W Sławińsku wykryto grupę szpiegowsko-dywersyjną założoną przez polskich 
szpiegów Karwę i Szyszkiewicza” (Sommer 2010: 133–134). W dalszej części notatki do 
J. Stalina przedstawiono sytuację na Białorusi, w Leningradzie, w Okręgu Zachodnim oraz na 

30  Obok dużych skupisk Polaków na terenach przygranicznych oraz w Leningradzie i Moskwie, szczególną 
wagę przykładano w rozkazie 00485 i w praktyce przyjętych działań do oczyszczenia z pracowników narodowości 
polskiej transportu kolejowego. 
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Syberii, gdzie „syberyjski podziemny komitet POW organizował polskie legiony powstańcze, 
grupy dywersyjne i terrorystyczne w miastach Irkucku, Krasnojarsku, Nowosybirsku, Tomsku, 
Barnaule, Bijsku, Kraju Narymskim i in”31. M. Jeżow lakonicznie podsumował w ostatnim 
zdaniu, iż „łącznie do 10 września br. skazano i rozstrzelano 1251 polskich agentów.” (Som-
mer 2010: 144–145). W odpowiedzi na otrzymane informacje na marginesie notatki J. Stalin 
własnoręcznie odpisał: „Tow. Jeżowowi. Bardzo dobrze. Wykonujcie i czyście ten polsko-
-szpiegowski brud. Kruszcie go w interesie ZSRR J. Stalin 14/IX-37 r.” (Sommer 2010: 146). 
Zaledwie dzień wcześniej, 13 września, J. Stalin również w odręcznej notatce polecił pobicie 
w śledztwie konkretnej osoby w celu wydobycia zeznań: „Pobić Unszlichta32 za to, że nie wy-
dał agentów Polski w obwodach” (Orenburg, Nowsybirsk itd.). J. Stalin w notatce podkreślił 
dwukrotnie czerwonym ołówkiem słowo „pobić”. Wydaje się to wyraźnie ukazywać głębokie 
zaangażowanie J. Stalina w „operację polską” oraz motywowanie NKWD do stosowania od 
początku akcji brutalnych metod śledztwa nawet wobec czołowych działaczy komunistycz-
nych.33 (Sommer 2010: 132, Iwanow 2014: 273)

Zaledwie w półtora miesiąca później, do 1 listopada, na samej tylko Ukrainie w ramach „ope-
racji polskiej” aresztowano już 19 030 podejrzanych, zakończono śledztwa wobec 7069 „szpie-
gów i dywersantów”, spośród których skazano na śmierć 4885 osoby. Jesienią 1937 roku co-
dziennie odbywały się aresztowania w polskich wsiach obwodu żytomierskiego. Szczególnym 
represjom poddano skupiska Polaków w Winnicy, Kijowie, Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, 
Dniepropietrowsku, Charkowie i Odessie. W tym okresie w samej tylko Odessie pod zarzutem 
współpracy z POW rozstrzelano około 1000 osób polskiego pochodzenia. (Stroński 1998: 223) 

Terror wobec ludności polskiej nieustanie wzrastał. Na poziomie lokalnym wystarczającą 
podstawą do aresztowania i rozstrzelania było podejrzenie o uczestnictwo w kółku różańco-
wym, utrzymywanie korespondencji z rodziną w Polsce, oskarżenie o szeptaną agitację an-
tysowiecką. Rozpoczęły się powtórne aresztowania i skazywanie na karę śmierci Polaków 
przesiedlonych wcześniej z przygranicznych wsi do wschodnich obwodów Ukrainy, w wyniku 
czego tysiące Polaków zginęło na wschodniej Ukrainie w obwodach charkowskim, dniepro-
pietrowskim i donieckim. (Stroński 1998: 223–224) 

31  Wspominam o tym odległym geograficznie i tematycznie epizodzie, bowiem prowadząc wielokrotnie badania 
w Buriacji z zespołem prof. Ewy Nowickiej, bliskim stały mi się losy polskiej społeczności zamieszkałej we wsi 
Wierszyna położonej w pobliżu Irkucka, w granicach nieistniejącego już Ust-Ordyńskiego Buriackiego Okręgu Au-
tonomicznego. Odsyłam do książki dwu badaczek terenowych: E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Wierszyna 
z bliska i oddali, Nomos, Kraków 2003.

32  Józef Unszlicht – sowiecko-polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego sprawujący wysokie 
funkcje w aparacie władzy ZSRR. W 1923 roku, gdy pełnił funkcję wiceszefa GPU, opracował koncepcję obozu 
specjalnego koncentracyjnego na Wyspach Sołowieckich. Aresztowany w okresie Wielkiej Czystki pod zarzutem 
działania na rzecz wywiadu polskiego i budowy struktur POW, nie załamał się w śledztwie i nie przyznał się do winy 
pomimo stosowanych tortur. Nie mógł być zatem wykorzystany do planowanego wcześniej procesu pokazowego. 
W 1938 roku został osądzony w trybie zamkniętym i natychmiast rozstrzelany. (Iwanow 2014: 273). Twarde i zdecy-
dowane do końca odrzucenie zarzutów było raczej niespotykaną postawą w „operacji polskiej”. Oprawcy z NKWD 
znajdowali sposoby na złamanie nawet najtwardszych. Odwołam się tu do przypadku Stanisława Kosiora, I sekre-
tarza ukraińskiej WKP(b). Po jego aresztowaniu represjom poddano również jego trzech braci. „W czasie śledztwa 
Stanisław Kosior trzymał się twardo i konsekwentnie zaprzeczał absurdalnym zarzutom i odmawiał współpracy ze 
śledczymi. Nie pomagały żadne tortury i wielogodzinne przesłuchania. Mając ogromne doświadczenia w łamaniu 
innych, wiedział, że jego jedyna szansa na przeżycie to nie przyznawać się do winy. Wtedy, jak pisze Roj Miedwiediew, 
NKWD zdecydowało się na krok wyjątkowy. Na przesłuchanie przywieziono jego 16-letnią córkę, którą zgwałcono 
na oczach ojca. Nie wytrzymał. Podpisał wszystko i całkowicie stracił zainteresowanie swoim losem. Córka po tym 
wydarzeniu popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg”. (Iwanow 2014: 300–301). 

33  Sekretarz osobisty prokuratora generalnego ZSRR W. Iliuchin wyróżniał 26 powszechnie stosowane metody 
torturowania. (Iwanow 2014: 284). 
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8. Rozkaz 00486 – rozprawa z rodzinami represjonowanych 

Zaledwie 4 dni po rozesłaniu do organów terenowych NKWD rozkazu 00485 M. Jeżow 
wydał 15 sierpnia 1937 roku rozkaz nr 00486, w którym na wstępie zalecał przystąpić do 
represjonowania rodzin „wrogów ludu” (wragi naroda). Należy przy tym nadmienić, iż w sa-
mej preambule rozkazu zawarte zostało rozszerzenie umożliwiające represjonowanie rodzin 
„wszystkich zdrajców ojczyny, członków prawo-trockistowskiej szpiegowsko-dywersyjnej 
organizacji, osądzonych przez kolegia wojskowe i wojenne trybunały pierwszej i drugiej in-
stancji”. To rozszerzenie „wstecz” pozwala przypuszczać, że sam rozkaz miał stać się ogólnym 
wzorem dla rozprawy z rodzinami „wrogów ludu” skazanymi w ramach wcześniejszych czy-
stek oraz innych operacji podczas Wielkiego Terroru34. 

Wytyczne rozkazu zostały rozciągnięte przez M. Jeżowa 2 października 1937 roku również 
na rodziny represjonowanych Polaków oraz tzw. harbińców. Zdaniem M. Iwanowa, rozkaz 
00486 dotyczący represji rodzin skazanych stał się tak w pierwszym etapie, jak również po 
jego zmianach, integralnym elementem całej „operacji polskiej”. Nowe rozkazy miały również 
stanowić formę represji stosowaną w innych operacjach narodowościowych, które M. Jeżow 
planował niebawem rozpocząć (Iwanow 2014: 289).

8.1. Obozy koncentracyjne dla żon zdrajców ojczyzny 

W myśl rozkazu represjami miały zostać objęte całe rodziny – najbliżsi (żona i dzieci) 
oraz będący na utrzymaniu „skazanej głowy rodziny”. Aresztowaniom podlegały żony będące 
w prawnym lub faktycznym (konkubinat) związku ze skazanym w momencie aresztowania 
oraz byłe żony, o ile wiedziały „o jego kontrrewolucyjnej działalności”. Jedyną drogą unik-
nięcia aresztowania i wieloletniego wyroku przez żony „zdrajców ojczyzny” było, w myśl 
rozkazu, „zdemaskowanie swoich mężów” i poinformowanie o ich działalności, udostępnienie 
dowodów, które posłużyć mogły za podstawę aresztowania. 

Zgodnie z wytycznymi, „Specjalna komisja rozpatruje sprawy żon skazanych zdrajców oj-
czyny i dzieci od 15. roku życia, które są społecznie niebezpieczne i zdolne do antysowieckich 
działań”. Decyzje o aresztowaniach w konkretnych przypadkach podejmowali jednoosobowo 
szefowie NKWD i UNKWD, po czym drogą listowną lub telegraficzną przesyłali zebrane ma-
teriały do Kolegium Specjalnego NKWD. Były one rozpatrywane przez Specjalne Kolegium 
NKWD ZSRR. Po rozpatrzeniu „ostateczna decyzja” o każdej rodzinie z jednoczesnym wska-
zaniem miejsca uwięzienia (obozu) przekazywana była komendantom NKWD i UNKWD.

Zgodnie z wytycznymi rozkazu, „żony zdrajców ojczyny zostają skazane w zależności od 
stopnia socjalnego niebezpieczeństwa na minimum 5–8 lat obozu”. 

Niezależnie od wiedzy o potencjalnej działalności kontrrewolucyjnej żony „polskich szpie-
gów” miały odbywać wyrok w wyznaczonych obozach. 

„16. Skazane przez Specjalną Komisję żony zdrajców ojczyzny kierować w celu odbycia 
kary do specjalnego oddziału Teminkowskiego obozu pracy, według indywidualnych poleceń 
GUŁagu NKWD ZSRR. Skierowania do obozów następują według dotychczasowego porząd-
ku” (Sommer 2014: 226–230).

34  Nieco innego zdania jest inny badacz „operacji polskiej” T. Sommer. Przyjęte wobec rodzin represjonowa-
nych Polaków i harbińców rozwiązania w ograniczonej skali ze względu na problemy techniczne (np. brak miejsc 
w obozach dla kobiet i brak miejsc w specjalnych obozach – domach dziecka) miały zastosowanie również wobec 
rodzin ofiar innych masowych represji (Sommer 2014: 227). 
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8.2. Dziecięce obozy koncentracyjne 

Zgodnie z założeniami omawianego rozkazu M. Jeżowa, represjami miały zostać objęte 
również dzieci skazanych „wrogów ludu”. Szczególną uwagę zwracano na młodzież powyżej 
15. roku życia potencjalnie „niebezpieczną społecznie i zdolną do antysowieckiej działalno-
ści”. Najmłodsze niemowlęta pozostawiano z matkami w obozach do osiągnięcia przez nie 
półtora roku, po czym odbierano je matkom. Pozostałe trafiać miały do specjalnie zorganizo-
wanych żłobków i domów dziecka. Najstarsze, powyżej 15. roku życia, trafiały do obozów lub 
kolonii karnych. 

„18. Niebezpieczne społecznie dzieci skazanych będą kierowane do obozów, kolonii kar-
nych NKWD lub domów dziecka o specjalnym reżimie według indywidualnych poleceń 
GUŁagu NKWD – dla pierwszej i drugiej grupy oraz wytycznymi AHU (zarząd administra-
cyjno-gospodarczy) NKWD ZSRR – dla trzeciej grupy.”

Logika represji widoczna była w samym rozkazie. Dzieci skazanych „wrogów ludu” i „pol-
skich szpiegów” oderwane od wysłanych do obozów koncentracyjnych matek nazywane były 
w rozkazie M. Jeżowa konsekwentnie „sierotami”:

„19. Wszystkie dzieci-sieroty po wydaniu wyroku skierować:
Dzieci w wieku od 1–1,5 roku do pełnych 3 lat – do domów dziecka i żłobków Ludowych 

Komisariatów Zdrowia republiki w stałych miejscach zamieszkania;
Dzieci w wieku od 3 do 15 lat – do domów dziecka Ludowych Komisariatów Oświaty 

innych republik, krajów i okręgów (zgodnie z ustaloną dyslokacją) z wyjątkiem Moskwy, Le-
ningradu, Kojowa, Tbilisi, Mińska, miast portowych i pogranicznych.” 

W ramach rozkazu, szczególną uwagę zwrócono na postawę ideologiczną personelu:
„25. Naczelnicy organów NKWD w miejscach, gdzie znajdują się domy dziecka Ludowych 

Komisariatów Oświaty przeznaczone do przyjęcia dzieci skazanych, razem z kierownikami lub 
przedstawicielami OBŁONO (Obwodowe Wydziały Nauki i Oświaty – przyp. autora) sprawdza-
ją personel domów: osoby politycznie chwiejne, nastwione antysowiecko i zdemoralizowane – 
zwolnić. Na miejsce zwolnionych kompletować personel domów dziecka z osób sprawdzonych, 
stałych politycznie, mogących prowadzić zajęcia i wychowywać przybywające dzieci.” 

Oprócz ludobójczej w swej istocie logiki rozkazu, niszczącego całe rodziny i grupy spo-
łeczne i narodowe, widać w tym dokumencie obawę katów przed dziećmi ofiar terroru. Zgod-
nie z dyrektywami M. Jeżowa, dzieci nie powinny nigdy poznać losów swoich bliskich, by nie 
stanowiły w przyszłości potencjalnego niebezpieczeństwa dla reżimu sowieckiego. Oderwa-
ne od swojego rodzeństwa, innych dzieci z własnej grupy narodowościowej, przesiedlone do 
dziecięcych obozów czy specjalnych domów dziecka w odległych rejonach ZSRR, powinny 
ulec całkowitej sowietyzacji i rusyfikacji. 

„27. Ludowi Komisarze Spraw Wewnętrznych republik i naczelnicy oddziałów NKWD 
krajów i okręgów przekazują osobiście, drogą telegraficzną, zastępcy naczelnika AHU NKWD 
ZSRR tow. Szepersowi imienne listy dzieci i matek, które zostały aresztowane. Na listach po-
winno być nazwisko, imię i imię ojca, data narodzin dziecka i w której jest klasie. Dzieci na 
liście wpisywane są grupami, kompletowane w ten sposób, by do tego samego domu dziecka 
nie trafiły dzieci spokrewnione ze sobą czy się znające.”

Chcąc doprowadzić do pełnej indoktrynacji, dzieci sieroty miały być objęte nadzorem i nie-
ustanną obserwacją. Wyraźnie wynika z tego obawa prześladowców przed potencjalną zemstą 
ofiar. 

„33. Za obserwację politycznych nastrojów dzieci skazanych, naukę i wychowanie odpo-
wiadają Ludowi Komisarze Spraw Wewnętrznych republik i kierownicy oddziałów NKWD 
krajów i okręgów.”
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Rozpoczęcie akcji represji wobec rodzin skazanych doprowadziło w krótkim czasie do za-
pełnienia wszystkich domów dziecka. Władze zmuszone były do budowy sieci domów dziec-
ka NKWD o specjalnym reżimie, które były wersją ulepszonych „dziecięcych obozów kon-
centracyjnych”. Jak podaje w swej pracy M. Iwanow, nowopowstałe domy dziecka miały stać 
się w istocie swoistymi szkołami komunistycznych „janczarów”, gdzie w duchu fanatycznej 
wierności J. Stalinowi i partii bolszewickiej wychowywane były dzieci ofiar reżimu35. Po la-
tach, gdy zelżał terror stalinowski i wypuszczono z obozów żyjące jeszcze matki (ojcowie 
z reguły zostali rozstrzelani lub zginęli w GUŁagu), w „odtworzonych” rodzinach powsta-
wał wewnętrzny mur nieufności. Wychowane na fanatycznych komunistów dzieci widziały 
w matkach nadal „wrogów ludu”. Prowadziło to często do ponownych dramatów i rozpadu 
połączonej po latach rodziny (Iwanow 2014: 290–291). 

8.3. Problemy w wykonaniu rozkazu 00486

„Operacja polska” rozpoczynająca cały szereg innych operacji narodowościowych stano-
wiła poważne wyzwanie dla struktur NKWD. Dziesiątki tysięcy nowych więźniów szybko 
zapełniły istniejące więzienia. Do wykonania kolejnych rozkazów operacyjnych potrzebne 
były nowe więzienia, większe środki na utrzymanie zwiększającej się liczby więźniów, środki 
umożliwiające skazywanie i wykonywanie wyroków. Rozkaz 00486 inicjujący proces represji 
władzy komunistycznej wobec żon i dzieci skazanych przerósł logistyczne możliwości apa-
ratu NKWD. Fala tysięcy aresztowanych żon zalała nieliczne, w porównaniu do męskich, 
i przepełnione ponad miarę więzienia dla kobiet. Jak już wcześniej wspomniałem, przepeł-
nienie w domach dziecka oraz w żłobkach sprawiło, że nie było miejsc dla „zwykłych” sierot 
i dzieci. Totalitarna wizja komisarz M. Jeżowa zamordowania „polskich szpiegów, kontrre-
wolucjonistów i wrogów ludu”, rozbicia ich rodzin, skazania żon i poddania komunistycznej 
indoktrynacji dzieci przerosła możliwości sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Brak środków 
oraz możliwości logistycznych zmusił kierownictwo NKWD do zwrócenia się do Biura Poli-
tycznego WKP(b) z propozycją złagodzenia rozwiązań zawartych w rozkazie nr 00486. Nowe 
zasady represjonowania rodzin skazanych ujęte zostały w rozkazie NKWD z 17 października 
1938 roku ograniczającym stosowanie represji tylko wobec tych żon, które: 

1) współdziałały z mężami w ich kontrrewolucyjnej działalności lub o niej wiedziały; 
2) wobec których NKWD posiadało materiały świadczące o ich antyradzieckim nastawie-

niu i wypowiedziach; 
3) które uznano za element „politycznie niepewny” i „społecznie niebezpiecznych”.
Zaostrzono natomiast represje wobec starszych dzieci, które ukończyły 15. rok życia i które 

przejawiały „antyradzieckie i terrorystyczne nastawienie”. Ich sprawy miały być przekazane 
sądom na ogólnych zasadach i po otrzymaniu wyroku te dzieci były kierowane do obozów. 
Młodzież w wieku 15–17 lat, która nie stanowiła „zagrożenia społecznego” i nie przejawia-
ła „nastawienie antyradzieckiego i rewanżystowskiego”, mogła być przekazana pod opiekę 
krewnym lub kierowana do domów dziecka (Ciesielski 2013: 219–220). Skala aresztowań 
oraz wynikających stąd trudności zmusiła komisarza M. Jeżowa do zmiany 21 listopada 
1937 roku, przy aprobacie J. Stalina, zakresu stosowania rozkazu 00486 wobec żon Pola-
ków i tzw. harbińców. Zgodnie z nowymi wytycznymi w stosunku do żon i dzieci skazanych, 

35  Przypomina to zasady stosowane kilka lat później przez niemieckie instytucje w ramach akcji germanizacji 
polskich dzieci. Germanizacji poddawano po uznaniu przez odpowiednią komisję za „czyste rasowo” m.in. dzieci 
skazanych i zamordowanych uczestników polskiego ruchu oporu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabunek_pol-
skich_dzieci, stan na 12.08.2015 roku).
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praktyką miało stać się w przyszłości wysiedlanie tych rodzin do odległych rejonów ZSRR, 
co jednak konsekwentnie stosowane było tylko w nielicznych regionach (Iwanow 2014: 291, 
Pietrow, Roginskij 1997: 26)

9. Pierwszy etap ludobójstwa Polaków do października 1937 roku

Zgodnie z dyrektywą zawartą w rozkazie 00485 „operacja polska” miała rozpocząć się 20 
sierpnia 1937 roku, jednak w pierwszym raporcie M. Jeżowa o wykonaniu rozkazu 00485 
skierowanym do J. Stalina donosił on, że na dzień 20 sierpnia zdołano już aresztować 15 218 
Polaków, a w tym na samej Ukrainie 5410 osób. Przytoczone dane wyraźnie świadczą, że 
w wielu regionach, szczególnie na Ukrainie, rozpoczęto aresztowania już na początku sierp-
nia. Chęć wykazania się aktywnością, podyktowana lękiem o własną pozycję a nawet życie, 
skłaniały lokalnych naczelników NKWD do swoistego „współzawodnictwa” i wykonywania 
planu przed czasem. 

Najczęściej stosowaną metodą masowych egzekucji w „operacji polskiej” był strzał w tył 
głowy, choć zdarzało się mordowanie skazanych poprzez duszenie czy topienie w morzu 
(szczególnie na Dalekim Wschodzie). Polacy zabijani byli razem z ofiarami innych operacji 
Wielkiego Terroru. Chowano ich również zazwyczaj we wspólnych mogiłach36. Były to przy-
gotowane wcześniej tzw. poligony NKWD, wydzielone już na początku lat 30. przeważnie 
z terenów wojskowych. Wzrastająca liczba egzekucji i związane z tym problemy logistyczne 
skłoniły katów do mordowania skazanych bezpośrednio w więzieniach NKWD i zakopywania 
ciał w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

M. Jeżow składał regularne raporty z realizacji „operacji polskiej” J. Stalinowi w miarę 
otrzymywania danych z poszczególnych regionów, które napływały zgodnie z harmonogra-
mem ujętym w rozkazie. W drugim zbiorczym raporcie M. Jeżow donosił, iż do 14 września 
aresztowano w całym Związku Sowieckim 23 216 Polaków, z czego nadal najwięcej na Ukra-
inie, bo aż 7651 osób, na kolei – 2943 osoby, w Leningradzie – 1832 osoby i na Białorusi – 
4124 osoby. Raport ten stanowił swoistą kompilację poszczególnych raportów terenowych, 
z których wyłania się obraz Związku Sowieckiego całkowicie zinfiltrowanego przez polskich 
szpiegów, terrorystów i dywersantów. M. Jeżow podkreśla szczególnie próby dokonywania 
aktów terroru, a nawet przygotowanie do zbrojnego powstania. Kolejny raport dotarł do J. Sta-
lina dwa dni później, tj. 16 września, i odnosił się tylko do sytuacji dotyczącej wykonania ope-
racji w Kraju Zachodniosyberyjskim. M. Jeżow już następnego dnia, 17 września, przekazał 
opracowanie dotyczące sytuacji na Białorusi. Tego samego dnia J. Stalin otrzymał dodatkowe 
pismo od Grigorija Gorbaczowa, szefa UNKWD w Kraju Zachodniosyberyjskim, w którym 
dodawał on szczególnie ważne szczegóły do swego raportu z dnia poprzedniego poszerzają-
ce znacznie mapę zasięgu polskiej dywersji w ZSRR. W kolejnych dniach września J. Stalin 
otrzymał reporty M. Jeżowa o wykonaniu operacji w Kazachstanie (19 września) i w Armenii 
(25 września). 

W październiku 1937 roku diametralnie zmienił się ton raportów terenowych. Lokalni 
naczelnicy NKWD donosili o braku środków i trudnościach logistycznych oraz kadrowych 
wynikających z realizacji „operacji polskiej”. Szybkie tempo realizacji rozkazu 00485 do-
prowadziło do wyczerpania budżetów i braku funkcjonariuszy do „obsługi” tak dużej liczby 
przetrzymywanych i wykonywania egzekucji. 

36  Por. Kuropaty. 
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Obok problemów logistycznych naczelnicy NKWD informowali M. Jeżowa o poziomie 
limitów aresztowań i egzekucji. Na ich podstawie M. Jeżow opracowywał kolejne zbiorcze 
raporty, które trafiały na biurko J. Stalina (Sommer 2014: 230–245, Iwanow 2014: 282–285).

9.1 Drugi etap ludobójstwa Polaków: listopad 1937 roku–styczeń 1938 roku

Pomimo wyłaniającego się z dotychczasowych raportów fantastycznego wręcz obrazu 
siatki polskich szpiegów i dywersantów ogarniającej cały ZSRR M. Jeżow był skłonny za-
kończyć „operację polską” w przewidzianym terminie, tj. do 20 listopada 1937 roku. Jednak 
po rozesłaniu sondażowego okólnika z regionalnych UNKWD zaczęły napływać do centrali 
raporty, w których naczelnicy informowali, że w żaden sposób nie są w stanie dotrzymać za-
łożonego terminu. Szczególnie widoczne było to w raporcie komisarza I. Leplewskiego, który 
zarysowywał niebywały obraz polskiego spisku na Ukrainie z rozbudowaną siecią rezydentur 
w miastach i ośrodkach administracyjnych, potężnymi organizacjami dywersyjnymi, szeroko 
rozbudowaną organizacją terenową POW, niebywałą siecią agenturalną w różnych gałęziach 
przemysłu i szczególnie aktywnymi w strefie przygranicznej „polskimi kręgami klerykalnymi 
i komórkami powstańczymi”. 

Po konsultacji z J. Stalinem M. Jeżow przyjął argumenty z terenu i wydał 4 listopada 1937 
roku dyrektywę nr 49721. Krytykował w niej opieszałość pracy w terenie, przedłużając pro-
wadzenie masowych operacji przeciwko „elementom antysowieckim, Niemcom, Polakom, 
harbińczykom i żonom zdrajców ojczyzny” do 10 grudnia 1937 roku, spodziewając się osta-
tecznego raportu z wykonania operacji w poszczególnych regionach do 15 grudnia. 

Terror i nagonka antypolska narastały. Centrala NKWD postanowiła poddać represjom 
wręcz wszystkich Polaków. Ta antypolska postawa dobrze widoczna jest w rozkazie zastępcy 
M. Jeżowa, Michaiła Frinkowskiego, który wydał okólnik skierowany do lokalnych szefów 
NKWD dotyczący usunięcia z głównych węzłów kolejowych ludzi podejrzanych o działal-
ność antysowiecką. W ramach osób podejrzanych wyróżnia on wprost kategorie Polaków: 
„Natychmiast dokonać aresztowania osób pracujących i zamieszkujących terytorium węzłów 
kolejowych o znaczeniu dla obronności, zaliczonych do następujących kategorii a) wszystkich 
nierepresjonowanych jeszcze Polaków, harbińczyków oraz cały element kułacko-antysowiec-
ki, dokładnie wg rozkazów NKWD nr 00485, 00593 i 00447 (…) d) wszystkich nierepresjo-
nowanych jeszcze żon, zgodnie z rozkazem NKWD nr 00486, nr 00485 i 00593”. (Sommer 
2014: 245–247)

Decyzją J. Stalina i M. Jeżowa, przed 10 grudnia postanowiono o przedłużeniu Wielkiego 
Terroru. M. Jeżow wysłał 11 grudnia 1937 roku dyrektywę nr 50194, w której zawarto rozkaz 
przedłużenia operacji masowych do 1 stycznia 1938 roku, przy czym raporty szczegółowe 
z wykonania operacji miały być nadesłane do 15 stycznia 1938 roku. 

Odwołując się do planowanego zakończenia „operacji polskiej”, jeszcze w grudniu 1937 
roku z terenu poczęły napływać do Moskwy wnioski o specjalne nagrody i odznaczenia dla 
nieprzejednanych enkawudzistów wykazujących się wyjątkową stanowczością, wytrwałością 
i bezwzględnością w walce z wrogami partii i państwa sowieckiego (Sommer 2014: 246–249).

9.2 „Porządek albumowy” i zablokowanie „operacji polskiej”

Rozkaz obligował lokalne struktury organów policji politycznej do nieustannej sprawoz-
dawczości. „Odnoście przydzielonych w toku śledztwa do pierwszej lub drugiej kategorii co 
10 dni sporządza się wykazy z krótkimi streszczeniami śledczych i agenturalnych materia-
łów, charakteryzujących stopień winy aresztowanego, które kieruje się w celu ostatecznego 
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zatwierdzenia do NKWD ZSRR” (Sommer 2010: 84). W odróżnieniu od „operacji kułackiej” 
prowadzonej na podstawie rozkazu 00447, w „operacji polskiej”, jak również w innych ope-
racjach narodowościowych, wydanie wyroku nie leżało w kompetencji terenowych trójek. 
Organy NKWD po aresztowaniu dzieliły jedynie aresztowanych „zależnie od stopnia winy” 
na dwie kategorie: kara śmierci i 8–10 lat łagru. „Przydziału do – odpowiednio – pierwszej 
i drugiej kategorii dokonują, na podstawie rozpatrzonych agenturalnych i śledczych materia-
łów, Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych republiki i naczelnik UNKWD okręgu lub kraju 
wraz z odpowiednim prokuratorem: republiki, kraju lub okręgu”. Setki poszczególnych spraw 
przybierały swoistą formę „albumu”, kierowane były do ostatecznego rozpatrzenia i zatwier-
dzenia do Moskwy. „Wykazy – po podpisaniu przez Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrz-
nych republiki, naczelników UNKWD okręgu lub kraju i prokuratora właściwego dla repu-
bliki, kraju lub okręgu – kieruje się do NKWD ZSRR. Po zatwierdzeniu wykazów w NKWD 
ZSRR i przez prokuratora ZSRR wyrok podlega natychmiastowemu wykonaniu: to znaczy: 
oskarżeni zaliczeni do pierwszej kategorii podlegają rozstrzelaniu, zaliczeni do drugiej kate-
gorii – wysłaniu do więzień i łagrów, zgodnie z rozkazem NKWD ZSRR” (Sommer 2010: 84).

Jak wyglądała procedura poprzedzająca powstanie „albumu” wysyłanego do podpisania 
przez Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych ZSRR M. Jeżowa i prokuratora ZSRR An-
drieja Wyszyńskiego? Kto decydował o typowaniu ofiar, zaliczaniu ich do poszczególnych 
kategorii?

Pierwszym ogniwem selekcji były w praktyce sielsawiety (rady gminne)37. To właśnie do 
członków rad zgłaszali się oficerowie NKWD, by uzyskać pomoc w typowaniu. Wydaje się, 
że większość wyroków śmierci zapadło już na tym najniższym poziomie w trakcie pomocy 
i wstępnej klasyfikacji. Pozwalało to wykorzystać okazje do ostatecznej likwidacji wrogów 
i dokonania odwetu. Z wynikającej procedury w „operacji polskiej” zawsze przy aresztowa-
niu uczestniczył przewodniczący rady wiejskiej zaświadczający o statusie społecznym po-
dejrzanego, wyceniał i zabezpieczał majątek zatrzymanych itp. Podobną rolę jak sielsowiety 
w miastach pełniły wydziały kadr zakładów pracy, które, współpracując z NKWD, tworzyły 
„listy proskrypcyjne”. Bezpośrednie korzyści oraz chęć załatwienia porachunków stanowiły 
bardzo istotny czynnik aktywnego donosicielstwa i włączenia się społeczeństwa sowieckiego 
w krwawe działania władz.

Po aresztowaniu zatrzymanych poddawano bestialskim torturom, w wyniku czego więk-
szość z nich przyznawała się do „swoich win” i absurdalnych przestępstw. W toku śledztwa 
„uzyskiwano” dane dotyczące polskich sieci organizacji dywersyjnych i szpiegowskich, co 
pozwalało na nowe aresztowania (Sommer 2014: 263–264, Iwanow 2014: 285–289).

Jak wyglądały przesłuchania oraz sama procedura podejmowania wyroków, możemy się 
dokładnie dowiedzieć z protokołów przesłuchań enkawudzistów, którzy brali udział w „ope-
racji polskiej”. W latach 1939–1941 zostali oni w większości aresztowani, rozstrzelani lub 
osadzeni w łagrach w ramach zacierania śladów ludobójstwa. Samą procedurę przesłuchiwań 
w „operacji polskiej” opisuje w swoich zeznaniach ich bezpośredni uczestnik M. Gluzman, do 
czasu aresztowania 9 stycznia 1939 roku naczelnik więzienia UNKWD w Żytomierzu:

„Ja (Gluzman), Gołubiew i naczelnik Korotczenko weszliśmy do gabinetu Mańki. Gołu-
biew zwrócił się do Mańko i zapytał: No jak tam, masz konferencję? On odpowiedział: Właśnie 

37  W swoim skrótowym opisie pomijam sprawy czystek w partii na wysokim szczeblu, oczyszczania z „wrogów 
ludu i szpiegów” Armii Czerwonej czy zakładów pracy i kolei. „Porządek albumowy” i tryb selekcji przewidziany 
był właśnie dla „nizowki”, czyli dołów operacji zgodnej z wytycznymi rozkazu 00485. Ograniczam się również 
w tym opisie tylko do „porządku albumowego” dla ukazania doświadczeń moich respondentów oraz naświetlenia 
wydarzeń zawartych w opisie historii Jasnej Polany. 
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się skończyła. Zaraz będzie następna, i zadzwonił do tiurpodu, żeby mu przywieźli 15 aresz-
towanych.

Kiedy dostarczyli aresztowanych, on im oświadczył: Obecny jest tutaj prokurator i komi-
sja. Wy będziecie przed nimi opowiadać o swej kontrrewolucyjnej działalności. 

Następnie Mańko nakazał wszystkim zdjąć spodnie, a pierwszym trzem położyć się na pod-
łodze. Sam Mańko wziął bicz leżący u niego na stole, drugi wyjął z szuflady w stole i podał 
Gołubiewowi, a trzeci bicz przyniósł z sąsiedniego pokoju, nazwiska (tamtego) śledczego nie 
pamiętam. Ten bicz dał Korotczence. Cała trójka biła aresztowanych. Pozostałych ludzi Mań-
ko zmusił do wykrzykiwania w tym czasie: Jestem hitlerowcem, faszystą, dostawałem 15 razy 
marki hitlerowskie.

Po zakończeniu bicia pierwszych trzech, pytał aresztowanych: Kto chce złożyć zeznania? 
Wszyscy, jak jeden mąż, podnosili ręce. Wtedy sadzał ich za stoły i dawał arkusze papieru, 
żeby osobiście pisali zeznania. 

W ten sposób, po odebraniu tych protokołów od aresztowanych, oni przywoływali kolej-
nych 15 ludzi i wszystko powtarzało się od początku.” (Sommer 2014: 206–261) 

Uzyskane w toku „działań śledczych” dane spisywane były wg wymaganych kategorii i ru-
bryk dla poszczególnych osób. Maszynopis był sporządzany na kartkach w układzie horyzon-
talnym i zszywany wzdłuż krótszej krawędzi; połączone razem przypominały swym wyglądem 
albumy z fotografiami, stąd też powstała potoczna nazwa tego typu rozpatrywania i osądzania 
zatrzymanych – „porządek albumowy”38 (Piertow, Roginskij 1997: 28).

„Albumy” trafiały do centrali w Moskwie, gdzie przeglądali je szefowie wydziałów NKWD 
i przygotowywali do podpisania przez najwyższą dwójkę NKWD, czyli M. Jeżowa i prokura-
tora A. Wyszyńskiego. 

Jak wyglądało w praktyce podpisywanie tysięcy wyroków w „porządku albumowym” 
w centrali w Moskwie, w obrazowy sposób przedstawiają zeznania moskiewskiego funkcjo-
nariusza NKWD A. Postela, który aresztowany został za udział w „operacji polskiej” w 1939 
roku:

„Sam porządek wydawania wyroków w tych „albumowych” sprawach był uporządkowany 
wyjątkowo prymitywnie i z góry dopuszczał możliwość dokonania wszelkich nieprzyzwoito-
ści, za które nie należało się obawiać zatrzymania. Ten porządek był taki: na kartce papieru po 
lewej stronie trzeba było opisać biografię, wszystkie dane aresztowanego, a po prawej istotę 
sprawy. Z kolei po środku przez cały czas wymagali zapisywania, np. zdemaskowany przez 
materiały, sam się przyznał, istota przestępstwa – szpiegostwo, dywersja, terror, jakich czyn-
ności aresztowany dokonał, albo jakie miał zadania. W centrali wszystkie te sprawy, zszyte dla 
wygody w „albumy” po sto stron, kierowano na adres Cesarskiego, albo do 3 Wydziału Mi-
najewowi, po podpisaniu przez naczelnika zarządu i prokuratora. Rozpatrywanie tych spraw 
przeprowadzano po prostu w sposób przestępczy, na początku operacji Cesarski i Minajew 
w kilka godzin rozpatrywali 500–600, a innym razem 1000 spraw i decyzja była ostateczna. 
Kiedy zaczęła spływać większa ilość „albumów”, to oni dzielili pomiędzy siebie „albumy” 
i każdy oddzielnie ustalał wysokość kary. Z zasady, w 95% przypadków, dawano najwyższy 
wymiar kary. Potem spisywano protokół i dawano do podpisu Jeżowowi. Jeżow, jak niejed-
nokrotnie sam widziałem, ich nawet nie czytał, otwierał na ostatniej stronie i ze śmiechem 
pytał Cesarskiego, ilu tu Polaczków… podpisywał nie czytając, już był tam podpis Wyszyń-
skiego, jak podpisywał prokurator, to czy on sprawdzał cokolwiek – nie wiem, ale mogę po-
wiedzieć, że zmian jakichkolwiek nigdy nie robił. Tym sposobem były decydowane sprawy, 
a z terenu szły przerażające sygnały o najbardziej niedopuszczalnych nadużyciach zarówno 

38  Tzw. procesy kiblowe.
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przy aresztowaniach, jak i przy prowadzeniu śledztw, przychodziły informacje o masowych 
aresztowaniach, bez żadnych podstaw, żeby był tylko Polak. Ja też tak robiłem…” (Sommer 
2014: 261–262)

Podpisane już „albumy” odsyłano w teren, gdzie naczelnicy UNKWD na podstawie za-
twierdzanych w Moskwie wyroków dokonywali egzekucji i wysyłki do łagrów lub więzień. 
Sami skazani nigdy nie uczestniczyli w żadnym etapie postępowania i nie wiedzieli aż do eg-
zekucji o potencjalnym wymiarze kary. Żadnych informacji o swoich bliskich nie otrzymywa-
ły również rodziny, które celowo dezinformowano, powiadamiając o wysokim wyroku  pobytu 
w łagrze i zakazie korespondencji (Sommer 2014: 268). 

Po stopniowym „wyczerpaniu” się podwyższanych limitów „operacji kułackiej” (w stycz-
niu 1938 roku aresztowano już 500 000 osób), operacje narodowościowe, a w tym i „opera-
cja polska”, stanowiły główny nurt działań NKWD w okresie stycznia i lutego 1938 roku. 
Napływające nieustannie w coraz większej liczbie „albumy” (inne operacje narodowościowe 
prowadzone były wg wzoru „operacji polskiej” i rozkazu 00485) doprowadziły do powsta-
nia „zatoru” w centrali w Moskwie. Osoby zatrzymane przebywały miesiącami w lokalnych 
więzieniach, oczekując na zatwierdzenie wyroku z centrali i wykonanie egzekucji. Na wiosnę 
1938 roku problemy logistyczne osiągnęły niebywałe rozmiary, uniemożliwiając wręcz prze-
prowadzenie kolejnych aresztowań. Z terenu, od lokalnych naczelników UNKWD poczęły 
napływać skargi na szefostwo NKWD. Latem 1938 roku w centrali w Moskwie nagromadzi-
ła się ogromna liczba „albumów” w sprawach ponad 100 000 aresztowanych. Jak twierdzi 
N. Pietrow, można przypuszczać, że właśnie z tego powodu 15 września 1938 roku Biuro Po-
lityczne w specjalnym postanowieniu (P 64/22) zdecydowało odrzucić „porządek albumowy” 
i powołać w każdym regionie specjalne trójki zobligowane do wydawania wyroków w ramach 
operacji narodowościowych. Skład personalny tych nowych trójek nie wymagał zatwierdzenia 
przez Biuro Polityczne, jak było to w sytuacji trójek rozpatrujących sprawy w ramach rozkazu 
00447 („operacja kułacka”), które już w większości zakończyły swoją działalność w poszcze-
gólnych regionach. W ich skład wchodziły osoby należące do lokalnej elity władzy: pierwszy 
sekretarz, prokurator, naczelnik NKWD. Postanowienie o powoływaniu nowych trójek nie 
wymagało zatwierdzania w Moskwie, zaś wykonywanie wyroków miało być natychmiastowe. 
Co ciekawe, trójki otrzymały prawo do zwolnienia zatrzymanych, z czego jednak w „operacji 
polskiej” nie skorzystały39. Świadczyło to jednak o pierwszych oznakach zakończenia Wiel-
kiego Terroru. Trójki miały zająć się sprawami aresztowanych do 1 sierpnia 1938 roku, póź-
niejszymi sprawami zająć się miały sądy, kolegia, sąd wojenny lub specjalne komisje (Pietrow, 
Roginskij 1997: 30–31). 

Nieco odmienną perspektywę zakończenia „porządku albumowego” i ograniczenia be-
stialstw stosowanych w ramach „operacji polskiej” przedstawia T. Sommer. Problemy z pod-
pisywaniem przez dwójkę „albumów” przedstawione są w nieco innym świetle. W tym samym 
okresie, przeczuwając swoje aresztowanie, naczelnik UNKWD Dalekiego Wschodu Genrich 
Liuszkow oddał się 12 czerwca 1938 roku w ręce Japończyków. Doprowadziło to J. Stalina 
do wściekłości. Najtajniejsze sekrety działania NKWD i partii stały się jawne dla zaciekłego 
wroga ZSRR. W opinii J. Stalina winnym ucieczki i zdrady G. Liuszkowa był M. Jeżow. Na-
rastająca atmosfera nieufności, wyraźne pozbawienie łask dyktatora oraz pytania o powiąza-
nia z „polskimi szpiegami” stanowiły niebezpieczny, wręcz śmiertelny niebezpieczny sygnał 
dla M. Jeżowa. Dyktator planował jego zastąpienie na stanowisku szefa NKWD zaufanym 
Ławrentijem Berią. 

39  W „operacji polskiej” na 143 870 aresztowanych zwolniono tylko 40 osób (Pietrow 1997: 40).
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Równocześnie narastał problem przeładowania więzień i zablokowania porządku rozpatry-
wania spraw w „trybie albumowym” . W tej sytuacji, obawiając się zemsty dyktatora, M. Jeżow 
zwrócił się do swego protegowanego A. Uspienskiego, szefa UNKWD na Ukrainie, z propo-
zycją próby zatuszowania spraw związanych z ludobójstwem. Jak zeznał później A. Uspienski 
w swoim procesie, M. Jeżow powiedział: „Trzeba chować końce do wody. Trzeba w przyspie-
szonym trybie kończyć wszystkie sprawy śledcze, żeby nie można się było w nich rozeznać”. 
Likwidację procedury „porządku albumowego” i przerzucenie spraw do regionów prowadzić 
miało przynajmniej do częściowego zmniejszenia odpowiedzialności M. Jeżowa. Na wniosek 
M. Jeżowa, 15 września 1938 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) zatwierdziło przeniesienie 
nierozpatrzonych jeszcze spraw w ramach rozkazów 00485, 00439, i 00593 z 1937 roku oraz 
302 i 326 z 1938 roku do kompetencji trójek w regionach. Postanowienie Biura Politycznego 
trafiło w teren w formie rozkazu nr 00606 (Sommer 2014: 287–288). 

9.3. Zakończenie „operacji polskiej” oraz innych operacji narodowościowych 

J. Stalin 25 października 1938 roku usunął M. Jeżowa ze stanowiska szefa NKWD, mianując 
na jego miejsce Ł. Berię. Równocześnie z tym krokiem rozpoczęło się zaplanowane zakończenie 
Wielkiego Terroru. Powołano w tym celu specjalną komisję zatwierdzoną przez Biuro Polityczne 
KC. Efektem jej prac była dyrektywa podana do wiadomości 17 listopada 1938 roku potępiająca 
uproszczone metody śledztwa i przewodu sądowego w okresie 1937–1938, które doprowadziły 
„do szeregu poważnych błędów i wypaczeń w pracy organów NKWD i prokuratury”. Komisja 
wskazywała również na winnych Wielkiego Terroru. „Wszystkie dostrzeżone i w najwyższym 
stopniu niedopuszczalne braki w pracy organów NKWD i prokuratury były możliwe tylko dla-
tego, że wrogowie ludu, którzy przedostali się do organów prokuratury i NKWD, wszelkimi 
sposobami próbowali odciąć pracę NKWD i prokuratury od organów partii, uciec od partyjnej 
kontroli i nadzoru”. W ramach postanowień zabroniono organom NKWD i prokuratury dalszego 
prowadzenia masowych operacji aresztowań i wysiedleń. Zalecono likwidację sądowych trójek 
na wszystkich szczeblach: okręgowym, krajowym i republikańskim. 

Postanowienia Komisji przybrały formę rozkazu nr 00762 wydanego już przez nowego sze-
fa NKWD Ł. Berię, w którym nakazywano „natychmiast przerwać przeprowadzanie jakich-
kolwiek masowych operacji polegających na aresztowaniach i wysiedlaniu”. Równocześnie 
uznano za nieposiadające mocy prawnej rozkazy dotyczące represji narodowościowych40.

40  Rozkaz Ł. Berii dotyczył operacji narodowościowych i unieważniał: 
– rozkaz nr 00439 z 25 lipca 1937 roku zezwalający na aresztowanie obywateli niemieckich pracujących w prze-

myśle wojskowym, rozszerzony wiosną 1938 roku na obywateli sowieckich narodowości niemieckiej;
– rozkaz nr 00447 z 30 lipca 1937 roku rozpoczynający „operację kułacką”;
– rozkaz nr 00485 z 11 sierpnia 1937 roku dotyczący „operacji polskiej”;
– rozkaz nr 00593 z 20 września 1937 roku dotyczący skazania na śmierć lub umieszczenie w łagrze przesie-

dleńców z Harbinu, białogwardzistów, szpiegów japońskich – tzw. operacja harbińsko-japońska;
– rozkaz nr 49990 z 30 listopada 1937 roku określający zasady represjonowania Łotyszy; 
– rozkaz nr 50215 z 11 grudnia 1937 roku dotyczący operacji represjonowania Greków; 
– rozkaz S-74 z 13 stycznia 1938 roku dotyczący aresztowań wśród Persów, okólnik nr 202 z 29 stycznia 1938 

roku określający zakres represji wśród Afgańczyków; 
– rozkaz 00606 z 17 września 1938 roku o odejściu od „trybu albumowego” i powołaniu specjalnych trójek 

w ramach masowych operacji narodowościowych, w tym w szczególności „operacji polskiej”; 
– rozkaz nr 189 z 21 września 1938 roku. 
Unieważniono również rozkaz dotyczący represjonowania żon i dzieci „wrogów ludu” nr 00486 z 15 sierpnia 

1937 roku z jego późniejszymi zmianami. 
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Pomimo rozkazu zakończenia „operacji polskiej” nadal trwały egzekucje już osądzonych 
i w coraz mniejszym stopniu aresztowania. Ostateczny kres masowych represji narodowościo-
wych nastąpił dopiero kilka miesięcy później (Sommer 2014: 294–296).

9.4. Losy katów

Równocześnie z zatrzymywaniem fali terroru J. Stalin postanowił zlikwidować również 
bezpośrednich świadków i uczestników ludobójstwa. Pod hasłem „przywracania socjalistycz-
nej praworządności” J. Stalin rozpoczął czystkę w NKWD, przerzucając odpowiedzialność 
za egzekucje, stosowanie tortur i masowe przesiedlenia na „nikczemników” nadużywających 
prawa, stosujących niedozwolone metody. W ramach rozpoczętej czystki aresztowano wszyst-
kich zastępców M. Jeżowa, prawie wszystkich kierowników resortów spraw wewnętrznych na 
poziomie republiki, większość naczelników obwodowych. Od września do grudnia 1938 roku 
aresztowano 332 funkcjonariuszy NKWD na stanowiskach kierowniczych, a w 1939 roku 
zwolniono z pracy 7372 funkcjonariuszy operacyjnych. Ł. Beria zaproponował J. Stalinowi 16 
stycznia 1940 roku listę 475 wrogów WKP(b) i władzy radzieckiej należących jakoby do spi-
skowej i szpiegowskiej organizacji, spośród których wobec 346 miała zostać orzeczona kara 
śmierci. Wśród nich znalazł się sam M. Jeżow z członkami swojej rodziny, jego zastępca M. 
Frinkowski z rodziną oraz inni twórcy masowych represji. Zginął również w łagrze Woldemar 
Ulmer, sygnatariusz rozkazu 00485. Podobny los spotkał szefa NKWD Ukrainy I. Leplew-
skiego i jego następcę A. Uspenskiego, który sfingował swoje samobójstwo i próbował się 
ukrywać, posługując się fałszywymi dokumentami (Ciesielski 2013: 231). 

10 czerwca 1939 roku aresztowano i oskarżono o wielokrotne związki szpiegowskie z Pol-
ską samego reżysera Wielkiego Terroru M. Jeżowa. W trakcie procesu przyznał się on nawet 
do zwerbowania własnego brata Iwana, którego oskarżono również o szpiegostwo na rzecz 
Polski. M. Jeżow skazany został na karę śmierci pod podobnymi, jak jego ofiary, zarzutami 
(szpiegostwo na rzecz Polski, Japonii, Niemiec i Anglii; przygotowanie przewrotu, planowa-
nie zamachu na J. Stalina) i rozstrzelany 4 lutego 1940 roku na tym samym poligonie, gdzie 
grzebano wcześniej ofiary Wielkiego Terroru (Sommer 2014: 296–297).

10. Rozkaz 00447 – „operacja kułacka” 

Należy podkreślić, że w tym samym okresie toczyła się w ramach Wielkiego Terroru naj-
bardziej krwawa tzw. operacja kułacka, dla której podstawą był wydany 30 lipca 1937 roku 
rozkaz 00447. Został on wydany na podstawie informacji sfabrykowanej przez naczelnika 
NKWD Kraju Zachodniosyberyjskiego Siergieja Mironowa dotyczącej wszechogarniającego 
ten region spisku byłych kułaków i innych „elementów antyradzieckich”, prowadzący w isto-
cie do zbrojnej rebelii przeciwko władzy sowieckiej. Raport S. Mironowa trafił do J. Stalina, 
zgadzał się on w pełni z wizją wewnętrznego spisku popularną w gremiach kierowniczych par-
tii i rozpowszechnianą w informacjach przekazywanych przez M. Jeżowa. W odpowiedzi „na 
zagrożenie” 28 czerwca 1937 roku Biuro Polityczne WKP(b) podjęło decyzję o utworzeniu 
trójki dla Kraju Zachodniosyberyjskiego w składzie: naczelnik lokalnego NKWD, prokurator 
Kraju Zachodniosyberyjskiego oraz sekretarz krajowy WKP(b). Mieli oni orzekać w sprawie 
„powstańczej organizacji byłych kułaków”, mając prawo do wydawania wyroków śmierci bez 
zatwierdzenia przez Biuro Polityczne. 

Zdaniem Biura Politycznego zagrożenie ze strony „byłych kułaków” narastało jednak 
w skali całego kraju. Wysłano w tym celu telegraficzną informację do wszystkich sekretarzy 
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komitetów republikańskich, krajowych i obwodowych. Stwierdzono w niej, że powracający 
do miejsc zamieszkania po odbyciu kar kułacy i przestępcy stanowią element podżegający do 
„antyradzieckich i dywersyjnych przestępstw”. W celu zapobieżenia podżeganiu Biuro poli-
tyczne zaleciło ewidencję byłych kułaków i kryminalistów. Wskazani przez władze lokalne 
najbardziej wrodzy władzy radzieckiej podlegali rozstrzelaniu po rozpatrzeniu ich spraw przez 
powołane w tym celu specjalne trójki. Uznani za mniej groźnych podlegali zesłaniu. Lokalne 
władze miały poinformować Biuro Polityczne o składzie trójek i przewidywanych limitach 
rozstrzelanych oraz zesłanych. 

Na podstawie nadesłanych materiałów odbyła się seria roboczych konferencji M. Jeżo-
wa z naczelnikami terenowych oddziałów NKWD. Wynikiem tych prac był plan „operacji 
kułackiej”, który przyjęty został w ramach rozkazu operacyjnego NKWD nr 00447 z dnia 
30 lipca 1937 roku i zaakceptowany następnie przez Biuro Polityczne. Podobnie jak w przy-
padku „operacji polskiej”, w ramach rozkazu szeroko zarysowana została charakterystyka 
sytuacji z punktu widzenia „operacji kułackiej”. Podstawowe zagrożenie w skali całego kraju 
stanowili powracający po odbyciu kary do dawnych miejsc zamieszkania „byli kułacy”. Do 
drugiej, szczególnie niebezpiecznej na wsi zaliczeni zostali duchowni i „aktyw klerykalny” 
oraz członkowie sekt religijnych, trzecią grupę tworzyć mieli uczestnicy wystąpień zbrojnych 
skierowanych przeciw władzy sowieckiej. W dalszej dopiero kolejności wymieniono krymi-
nalistów i zbiegów. Trójki powoływano w składzie: komisarz NKWD republiki lub naczelnik 
NKWD kraju lub obwodu; pierwszy sekretarz komitetu WKP(b) republiki, kraju lub obwodu; 
prokurator odpowiedniego szczebla. Rozpatrywały one sprawy podejrzanych, którzy podzielni 
zostali na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczono osoby uznane za zdecydowanie wrogie wła-
dzy radzieckiej, które po osądzaniu przez trójkę miały być niezwłocznie rozstrzelane. Druga 
kategoria miała zostać skazana na 8 do 10 lat łagru.

Centralne władze ustanowiły limity liczbowe aresztowanych na poziomie 268 950 osób 
w skali kraju, z czego miało zostać rozstrzelanych 75 950 osób. „Centrum” ustalało tylko ogól-
ne limity, natomiast władze lokalne zagospodarowywały je we własnym zakresie. Przewidzia-
no możliwość występowania o zwiększenie limitu. Podstawową rolę, podobnie jak w „opera-
cji polskiej” działania rad gminnych, w decydowaniu o wszczynaniu spraw i o eksterminacji 
poszczególnych osób odgrywały działające na najniższym poziomie w terenie tzw. sektory 
operacyjne. Pomimo dużej swobody w zagospodarowaniu limitów, „centrum” wymagało do-
kładnych sprawozdań. Prowadziło to, podobnie jak w „operacji polskiej”, do współzawodnic-
twa i dążenia do podwyższenia limitów aresztowanych i eksterminowanych. Żaden z lokal-
nych naczelników i przywódców partyjnych nie miał odwagi dążyć do ograniczenia limitów 
w ramach rozkazu 00447. Kolejne „oddolne” inicjatywy spotkały się z aprobatą „centrum”. 
Biuro Polityczne WKP(b) przedłużyło trwanie operacji i w okresie od 1 lutego do 29 sierpnia 
1938 roku zwiększyło dodatkowe limity o 183 750 osób poddanych represjom (150 500 eks-
terminowanych i 33 250 skazanych na 8–10 lat łagru lub więzienia). Sam M. Jeżow zwiększył 
limity o dodatkowe 300 615 osób (w tym rozstrzelanych 129 655). Na podstawie udostępnio-
nych obecnie materiałów można szacować, że w ramach tzw. operacji kułackiej aresztowano 
767 397 osób, wobec 386 798 orzeczono rozstrzelanie, 380 599 osadzono w łagrach lub wię-
zieniach (Ciesielski 2013: 207–2012, Iwanow 2014: 275–277).

Choć niewątpliwie sama „operacja polska” pochłonęła największą liczbę ofiar wśród lud-
ności polskiej na terenie ZSRR, to jednak należy pamiętać, ze Polacy ginęli również w ramach 
innych akcji NKWD i działań milicji w okresie Wielkiego Terroru. Podobnie w „operacji pol-
skiej” ofiarami stawały się osoby innych narodowości. Wspomnę jednak o wyraźnie polskim 
wątku represji w ramach rozkazu 00447, dobrze udokumentowanym w literaturze przedmiotu 
– rozprawienie się z pozostałościami kleru katolickiego oraz „aktywu klerykalnego” wśród 
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ludności polskiej. Włączeni w kategorię „sekciarzy” razem z duchowieństwem prawosławnym 
oraz przedstawicielami innych wyznań (np. kler buddyjski)41 byli masowo rozstrzeliwani. Jak 
donosił już w listopadzie 1937 roku M. Jeżow, od sierpnia 1937 roku zdołano aresztować 31 359 
„sekciarzy”, z czego rozstrzelano 13 671 osób. Ponad 5000 stanowili duchowni różnych wyznań 
i religii, w tym kilkuset księży katolickich. Sam M. Jeżow osobiście kontrolował wykonanie 
egzekucji nad uwięzionymi już wcześniej na Wyspach Sołowieckich duchownymi katolickimi 
i katolickim „aktywem klerykalnym”. W odrębnym rozkazie nr 59190 z 16 sierpnia 1937 roku 
skierowanym do naczelnika NKWD obwodu leningradzkiego L.M. Zakowskiego ponaglał, by 
zostali oni na pewno rozstrzelani (Sommer 2014: 231–232, Ciesielski 2013: 214).

11.  „Operacja polska” na tle innych operacji narodowościowych 

Podobnie jak w przypadku decyzji o oczyszczaniu pasa przygranicznego i deportacji spec-
pieresieleńców spośród wybranych grup narodowościowych, również obok „operacji polskiej” 
prowadzone były, na podstawie decyzji Biura Politycznego, inne eksterminacyjne operacje 
narodowościowe. 

Latem 1937 roku J. Stalin i Biuro Polityczne podjęli decyzję o aresztowaniu wszystkich 
Niemców – obywateli Rzeszy zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym, których podejrze-
wano o nasiloną działalność szpiegowską i przygotowanie potencjalnych działań dywersyj-
nych na okres wojny na polecenie hitlerowskich władz wojskowych i gestapo. M. Jeżow wy-
dał 25 lipca 1937 roku rozkaz nr 00439 sankcjonujący sporządzenie rejestrów i aresztowanie 
obywateli niemieckich. W kilka miesięcy później, jesienią 1937 roku rozkaz został rozszerzo-
ny również na Niemców – obywateli ZSRR, emigrantów politycznych oraz wszystkie oso-
by związane z państwem niemieckim i jego organizacjami. W ramach „operacji niemieckiej” 
NKWD represjonowano około 41 000 osób. 

Władze centralne zainicjowały wiele operacji narodowościowych w oparciu o schemat 
rozkazu 00447, przy czym „operacja polska” stanowiła swego rodzaju wzorzec i inne rozka-
zy dotyczące operacji narodowościowych odwoływały się bezpośrednio do rozkazu 00485. 
W okresie od 6 sierpnia do 21 grudnia 1937 roku rozpoczęto działania skierowane przeciwko 
kolejnym grupom narodowościowym: Polakom, Japończykom, Rumunom, Finom, Litwinom, 
Estończykom, Łotyszom, Irańczykom, Chińczykom, Grekom i Turkom. 

Odrębnym rozkazem z 15 listopada 1938 roku zakończono wszystkie operacje narodowo-
ściowe NKWD. W ramach tych działań aresztowano 346 713 osób, osądzono w „trybie al-
bumowym” i przez trójki 335 513, 247 157 osób zostało rozstrzelanych, 96 556 otrzymało 
wyroki łagru lub więzienia (Ciesielski 2013: 215–218).

Według oficjalnych danych tylko w „operacji polskiej” rozstrzelano 111 091 osób, osadzono 
w łagrach na 15 lat – 28 744 osoby, na 10 lat – 25 967 osób, na 5–8 lat – 2224 osoby, na 3 lata 
– 153 osoby. Spośród zamordowanych i skazanych w ramach „operacji polskiej” znalazły się 
osoby innych narodowości. Trudno jest zatem określić dokładną liczbę Polaków objętych re-
presjami również w ramach innych operacji, np. kułackiej. Podkreślić należy jednak fakt, że 
liczba represjonowanych przewyższała liczbę represjonowanych we wszystkich innych opera-
cjach narodowościowych razem wziętych. W jej efekcie wszyscy „sowieccy” Polacy poddani 
byli nieustannemu zagrożeniu. Stała się w trakcie jej wykonywania ludobójstwem na tle et-
nicznym, doprowadziła również do powszechnego zacierania wszelkich przejawów polskości 
i prób zmiany narodowości wśród sowieckich Polaków (Iwanow 2014: 279–281).

41  Buriaci.
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12.  Skala ludobójstwa na Ukrainie 

W okresie „operacji polskiej” ponownie represjom poddano główne ośrodki polskości na 
Wołyniu i Podolu. Odwołam się tu do danych zebranych przez H. Strońskiego, który ukazu-
je łączną liczbę aresztowanych z podziałem na narodowość. W kolejnych latach Wielkiego 
Terroru aresztowano na Ukrainie: w 1935 roku – 24 934 osoby, w 1937 roku – 159 525 osób, 
a w 1938 roku – 88 934 osoby. W dwu tragicznych latach 1937 i 1938 w ramach różnych akcji 
aresztowano na Ukrainie 248 459 osób, z czego 16,6% stanowili Polacy. Najwięcej aresz-
towano Ukraińców – 131 635 osób, drugie miejsce zajęli Polacy – 44 467 osób, trzecią pod 
względem liczebności grupę stanowili Niemcy – 25 017 osób, czwartą grupą byli Rosjanie – 
19 199 osób. Odwołując się do spisu powszechnego z 1926 roku, w którym Polacy stanowili 
zaledwie 1,6 % mieszkańców Ukrainy, można stwierdzić, że w tym krótkim okresie drugiej 
połowy lat 30. XX wieku poddano represjom od 8 do 10% ludności polskiej. Można jednak 
założyć, że liczba represjonowanych Polaków była zdecydowanie większa, bowiem od wrze-
śnia 1938 roku zaprzestano rejestracji aresztowanych ze względu na narodowość. Opierając 
się na podobnych danych, M. Iwanow podkreśla podobnie niebywałą w porównaniu do innych 
narodowości skalę represji, która w praktyce dotknęła co drugą polską rodzinę na Ukrainie 
(Stroński 1998: 219, Iwanow 2014: 310–311). 
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