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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Jana Żaryna. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. 

11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow wydał 

rozkaz numer 00485, rozpoczynający tak zwaną "operację polską" NKWD. Jej cel stanowili 

Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu 

ryskiego z 1921 r. objął w swoje władanie Związek Sowiecki.  

Dało to początek bezwzględnej akcji eksterminacyjnej, stanowiącej zbrodnię 

ludobójstwa, skierowanej przeciwko Polakom, której wyznacznikiem była wyłącznie polska 

narodowość. Porażająca skala tego ludobójstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w cyfrach. 

Pomimo że Polacy stanowili 0,64% ludności Związku Sowieckiego, wśród ofiar 

stalinowskiego "wielkiego terroru" w latach 1937–1938 było, według różnych szacunków, 

15–20% ludności polskiej. Zamordowano podówczas 111 091 osób, a kolejnych 28 744 

skazano na wieloletni pobyt w łagrach. O bestialstwie zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż 

masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym dzieci. Należy 

przychylić się do opinii środowisk kultywujących pamięć ofiar "operacji polskiej", 

przywołując najsłynniejszy cytat dotyczący tej zbrodni. Córka jednego z zamordowanych, 

Helena Trybel, scharakteryzowała ówczesną sytuację naszych rodaków słowami, które 

powinny zostać wpisane w zbiorową świadomość następnych pokoleń: „być Polakiem 

w Związku Sowieckim w 1938 r. to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy”. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę celowe wymazanie z historii 

i pamięci społecznej cierpień Polaków zamieszkujących dawne ziemie kresowe 

Rzeczypospolitej, mając na względzie dziejową sprawiedliwość, chcąc prowadzić 

odpowiedzialną politykę historyczną, oddaje hołd Ofiarom "operacji polskiej" NKWD z lat 

1937–1938 i oświadcza, że na Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywrócenia Ich 

pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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