
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (90.) 

w dniu 9 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 
z lipca 1945 roku (druk senacki nr 971, druki sejmowe nr 3294 i 3531).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Czelej)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu.
Tematem dzisiejszego spotkania jest rozpatrzenie ustawy 

o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 
z lipca 1945 roku, zawartej w druku nr 971.

Chciałbym serdecznie powitać ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, pana Piotra Żuchowskiego. Witam 
serdecznie, Panie Ministrze. Witam przedstawiciela 
Kancelarii Senatu, pana Szymona Giderewicza; zastęp-
cę dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana 
Piotra Szpanowskiego oraz naszego kolegę z Sejmu, pana 
Piotra Babinetza, który jest sprawozdawcą tej ustawy.

Szanowni Państwo, ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

„W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 
1945 roku – bohaterom antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z nową so-
wiecką okupacją, zamordowanym z rozkazu Stalina na tere-
nie północno-wschodniej Polski w czasie pokoju po kapitu-
lacji hitlerowskich Niemiec – stanowi się co następuje:

Art. 1. Ustanawia się 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
Chciałbym zapytać szanowną komisję o to, czy nikt 

z członków nie wyraża sprzeciwu, ponieważ art. 61 
Regulaminu Senatu mówi, że druki senackie oraz inne 
materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu 
komisji powinny być doręczone członkom komisji naj-
później w dniu poprzedzającym posiedzenie. Odeszliśmy 
od tego i dlatego chciałbym zapytać, czy ktoś z członków 
komisji nie wyraża sprzeciwu przeciwko rozpatrywaniu 
tego punktu dzisiaj.

Sprzeciwu nie ma, więc uważam, że możemy przystąpić 
do rozpatrywania.

I oddaję głos sprawozdawcy, panu posłowi.
Bardzo proszę, Panie Pośle.

Poseł Piotr Babinetz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Panie i Panowie Senatorowie! Panie 

Ministrze!

Projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku został zło-
żony na początku tego roku przez grupę posłów Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Reprezentantem 
wnioskodawców został pan poseł Jarosław Zieliński. Druk 
sejmowy datowany jest 19 lutego tego roku. Następnie na 
posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu w czerw-
cu projekt został rozpatrzony, zostały naniesione drobne 
poprawki i jednogłośnie członkowie sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu zarekomendowali Sejmowi 
przyjęcie projektu ustawy. W trakcie debaty sejmowej, 
która odbyła się wczoraj, poszczególne kluby poparły przy-
jęcie tego projektu ustawy, a jeden klub zasygnalizował 
wstrzymanie się od głosu. Dzisiaj rano podczas głosowania 
na posiedzeniu plenarnym Sejmu tak też się stało – przytła-
czającą większością głosów projekt ustawy o ustanowieniu 
Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 
roku został przyjęty, przy czym kilkudziesięciu posłów 
głosach wstrzymało się od głosu. To tak bardzo krótko.

Jeśli chodzi o meritum sprawy, to wnioskodawca, pan 
poseł Jarosław Zieliński, cel podjęcia tego projektu i usta-
nowienia w formie ustawy, a nie tylko uchwały sejmo-
wej, ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej z lipca 1945 roku, argumentował tak, iż była 
to wyjątkowa zbrodnia dokonana przez Sowietów już po za-
kończeniu działań wojennych w Europie, już po formalnym 
pokoju w Europie, zbrodnia na Polakach, której dokonali 
na nich Sowieci właściwie tylko dlatego, że byli Polakami, 
że mogli być potencjalnym zagrożeniem dla okupacji so-
wieckiej, i to, co ważne, zbrodnia na Polakach dokonana po 
zachodniej stronie granicy jałtańskiej. A znaczenie podjęcia 
tej ustawy według wnioskodawców – i ten pogląd podzielił 
Sejm – polega nie tylko na potrzebie uczczenia pamięci 
zamordowanych Polaków, ale także wiąże się z tym, że do 
dzisiaj nie jest możliwe ustalenie miejsca ich pochówku. 
Ponadto początkowa liczba około sześciuset zamordowa-
nych okazuje się być mocno zaniżona. Według najnow-
szych badań i dokumentów otrzymanych od rosyjskiego 
Stowarzyszenia „Memoriał”, ta liczba może wynosić co 
najmniej około tysiąca sześciuset, a według niektórych 
badań źródłowych nawet dwa tysiące zamordowanych. 
W związku z tym prowadzone jest śledztwo przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Niestety wnioski o pomoc prawną do 
strony rosyjskiej nie spotykają się z pozytywną reakcją, de-
likatnie mówiąc. W tej sytuacji potrzebne jest prowadzenie 
w dalszym ciągu dochodzenia i śledztwa co do okolicz-
ności tej zbrodni, a przede wszystkim w celu uczczenia 

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 12)
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cjonowała czy w ogóle zaistniała w pamięci Polaków. Tak 
więc zbieg okoliczności… Ona jest chyba jednoznacznie 
przez nas wszystkich odbierana i oceniana. A jeśli chodzi 
o to, że akurat w Holandii tak się kojarzy, to nie wiem, 
czy jest to najistotniejsze. Wydaje mi się, że można to 
chyba zachować.

Druga rzecz jest taka, że akurat dzisiaj czytałem gdzieś 
w internecie, że jakieś porównywanie zdjęć satelitarnych 
daje możliwość… Pojawiło się prawdopodobieństwo, że 
to właśnie mogą być groby ofiar Obławy Augustowskiej. 
To tak, żeby przybliżyć niepewność… Nie wiem, czy to 
się potem potwierdzi.

Uważam, że trzeba po prostu przyjąć tę uchwałę. 
Jestem za.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Myślę, że słowo „obława” już weszło do świadomości 

Polaków, ale młode pokolenie może nie rozumieć słowa 
„obława”. Dlatego trochę żałuję, że już nie możemy ni-
czego dopisać, bo 12 lipca… Chodzi o to, że można było 
tutaj dopisać: Obława Augustowska, określana „małym 
Katyniem”. Słowo „Katyń” już wywołuje odpowiednie 
skojarzenia, a Obławę Augustowską nazywa się „małym 
Katyniem”. Gdyby to się znalazło w uzasadnieniu do usta-
wy, byłoby to celowe i właściwe. Ale rozumiem, że chyba 
nie możemy już niczego zmieniać, bo inaczej druk nie ujrzy 
światła dziennego przed 12 lipca.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dokładnie tak.
Pan senator Gil.
(Senator Czesław Ryszka: Ale chętnie bym podniósł tę 

sprawę w przemówieniu.)

Senator Mieczysław Gil:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja jako senator, a właściwie jako obywatel dziękuję, że 

ta sprawa wraca na nasze forum, ponieważ bez wątpienia 
wszyscy zgodzimy się z tym, że nie była i nie jest ona 
jeszcze wystarczająco znana polskiemu społeczeństwu, 
a zwłaszcza młodzieży. Dlatego też kieruję apel do inicja-
torów i do gospodarzy tego terenu, ażeby różnymi formami, 
wydawniczymi przede wszystkim, upowszechniać wśród 
młodzieży to zdarzenie, które jest dla wielu nieznane. To, 
że w ogóle miało ono miejsce, u wielu budzi zdziwienie. Ja 
nawet dzisiaj rozmawiałem w pewnym środowisku i sytu-
acja jest nie najlepsza. To świadczy o nauczaniu historii czy 
w ogóle obecności historii w naszym życiu. Ale nie będę 
przedłużał… Kieruję tylko ten apel, byśmy do tej sprawy 
podeszli bardziej informacyjnie, powierzając oczywiście 
gospodarzom rolę wiodącą. Dziękuję.

i imiennego ustalenia wszystkich zamordowanych. Do tego 
bardzo istotnym elementem jest odnalezienie ich miejsca 
pochówku. Ponadto podjęcie w formie ustawy propono-
wanego projektu, co zostało poparte przez zdecydowaną 
większość sejmową, zmierza też do tego, aby w szerszym 
wymiarze niż dotychczas pamięć ofiar sowieckiej zbrodni 
Obławy Augustowskiej była czczona, była przypominana 
poprzez różne działania edukacyjne, badania naukowe, i, co 
też ważne, aby stopniowo wchodziła do zbiorowej świa-
domości Polaków, aby budowała i wzmacniała wspólnotę 
narodową. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy pan minister chce zabrać głos?
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Żuchowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Bardzo krótko. Oczywiście nie ma najmniejszych 

wątpliwości, że Obława Augustowska i rozmiary zbrod-
ni dokonanej w ramach tejże obławy zasługują na upa-
miętnienie. I takie jest jednoznaczne stanowisko rządu. 
Rząd w swoim stanowisku podnosił jednakże pytanie, czy 
prawnie można używać terminu „okupacja sowiecka”. 
Z terminem „okupacja” w czasie II wojny światowej jest 
pewien problem, ponieważ tego samego terminu używa się 
w bardzo różnych kontekstach. Ja miałem rok temu taką 
sytuację, że królowi Królestwa Niderlandów tłumaczyłem 
złożoność okupacji w czasie II wojny światowej na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa i Królestwa Niderlandów. 
W prosty sposób tłumaczyłem, że używano tego samego 
słowa. Dzisiaj w opracowaniach po angielsku jest używane 
occupation. Ale w przypadku pomocy Żydom na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa oznaczało to śmierć i dla 
tego, kto pomaga, i dla jego rodziny, na terenie Królestwa 
Niderlandów oznaczało mandat policyjny, a okupacja była 
w jednym i w drugim państwie. Ale jak spojrzymy na to, co 
jest literalnie zapisane w konwencji haskiej, to zobaczymy, 
że ona określa, czym jest okupacja.

Jak rozumiem, to jest stanowisko dotyczące też pewne-
go wglądu politycznego na to, co się wydarzyło w trakcie 
Obławy Augustowskiej, więc oczywiście absolutnie par-
lament ma pełne prawo tak to zdefiniować.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Świeykowski:
Dziękuję bardzo.
Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz: wydaje mi się, że tu cho-

dzi głównie o to, żeby w pamięci Polaków ta data funk-
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Tak, i tak niektórzy mówią. Jak tam się dzisiaj poje-
dzie, na ten teren, na Suwalszczyznę, to usłyszymy, że 
oni mówią: nasz mały Katyń. Ale ja bym raczej tego nie 
mieszał. Rozumiejąc, o co tutaj chodzi, tych dwóch nazw 
nie powinniśmy używać zbieżnie, bo obława to było coś 
strasznego, to takie polowanie na zajączka, który nie daje 
się odstrzelić myśliwym. Prawda? Ci ludzie także… Co 
prawda oni mieli pochowaną broń, ale to było ogromne 
zaskoczenie.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tym bardziej wie-
dzą, co to…)

Z Kaczmarskiego też.
To tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pan senator Kutz. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
Coś musi w tym być, skoro wokół tego słowa, a przede 

wszystkim za tym, co idzie za tym słowem, za faktem, 
z którym się zapoznajemy… Samo słowo „obława” nie daje 
pewnej miary. A więc ja bym proponował, żeby, chociaż 
nie lubię przymiotników w uchwałach, zapisać „Wielkiej 
Obławy”. Bo wtedy będzie Katyń i to, o czym pan przed 
chwilą mówił, co było czymś niezwykłym. To nie była 
normalna obława, do której jesteśmy przyzwyczajeni w fil-
mach, tylko tam było coś niezwykłego, obława na wielką 
skalę... Taka jest moja propozycja lingwistyczna.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Nim oddam głos panu senatorowi, zwrócę uwagę tyl-

ko na jeden fakt: jeżeli przyjmiemy poprawkę, która jest 
w moim przekonaniu słuszna, Panie Senatorze, to ustawa 
będzie mogła wrócić do Sejmu za dwa tygodnie, a jeże-
li przyjmiemy to w tym brzmieniu, to będzie mogła być 
ogłoszona już jutro.

Senator Kazimierz Kutz:
Rozumiem. Wycofuję się.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, chociaż ja byłbym za pana senatora 

poprawką, szczerze mówiąc.
Panie Senatorze, jeżeli jeszcze mogę słowo, ja mam do 

siebie troszeczkę pretensji, może nawet do nas, do całej 
komisji, że przede wszystkim nie wpadliśmy na to, żeby 
wyjść z tą inicjatywą odpowiednio wcześniej, bo wtedy 
moglibyśmy ją bardzo precyzyjnie dopracować. W całym 
nawale pracy politycznej umknęło to naszej uwadze. Mam 
do siebie duży żal czy pretensję, bo ja wiedziałem o tym, 
a mimo tego teraz procedujemy to w takim pospiechu. Źle 
się stało i mam do siebie pretensję. Przepraszam, za to takie 
moje wywnętrzenie się.

Ale w tej chwili nie mamy czasu, żeby dopracowywać 
tego typu poprawki.

Przepraszam, oddaję głos panu senatorowi.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan Senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Ja uważam, że „obława” to jest dobra nazwa, bo to była 

obława. Lęk przed polskim słowem w przeciwieństwie do 
tego, co pan senator mówił, może być tego typu przynętą: 
o co tu chodzi? A jak się dzisiaj mówi „mały Katyń”… 
„Katyń” jest słowem tak zużytym, że może odnieść skutek 
odwrotny, niż pan zamierza, bo ludzie mają dość. Mówią: 
dajcie mi spokój.

Chciałbym prosić, aby pan wycofał tę swoją propozycję.
(Senator Czesław Ryszka: Ja mówię o funkcjonowaniu 

słowa.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Ja rozumiem, że to jest tylko głos w dyskusji. Nie od-

notowałem na razie konkretnych propozycji, ponieważ one 
zmieniłyby tok legislacyjny. Był to głos w dyskusji.

Faktycznie z taką nazwą się spotkałem, ale trwałą na-
zwą, która weszła już do słownika, jest „obława” i to okre-
ślenie już funkcjonuje.

Ale przepraszam. W kolejności pan senator. Bardzo 
proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę 

o tym, żeby słowo „okupacja”, które rzeczywiście jest tu-
taj nieadekwatne, zastąpić słowami „dyktatura sowiecka 
i komunistyczna”. Bo nie tylko Sowieci brali w tym udział, 
ale także Polacy, z tym osławionym później szefem MSW 
Milewskim na czele. To, że wyłapywano ludzi, to była 
obława. To dwa tygodnie trwało, od 10 lipca do 25 lipca, 
duża liczba wojsk dosłownie polowała po lasach na tych, 
po pierwsze, partyzantów Armii Krajowej, którzy wycofali 
się z Litwy, a po drugie, na zwykłych ludzi, którzy, jak 
uważano, niosą pomoc partyzantom. To właśnie ci ludzie 
zginęli i nie ma żadnej informacji o ich pochówku. Kiedyś, 
dawno temu, gdy jeszcze działałem w komisji badania 
zbrodni hitlerowskich, my też zajmowaliśmy się tą sprawą 
przez moment. Później to przeszło do innego okręgu, a po-
tem już do IPN. Szukano wtedy grobów. Oczywiście były 
wskazywane… Do dzisiaj w Gibach stoi pomnik z tymi 
nazwiskami, które udało się ustalić. Ale okazało się, że te 
miejsca to są niemieckie miejsca pochówku. Nie wiemy 
nawet, czy ich zamordowano w Polsce, w dzisiejszych jej 
granicach, czy wywieziono i na przykład są gdzieś pocho-
wani w obwodzie kaliningradzkim.

Ale słowo „obława” jest najwłaściwsze, bo ono weszło 
już na stałe do nomenklatury historycznej. A pod pomni-
kiem dopiero ktoś porównał to i nazwał „małym Katyniem”. 
Oczywiście to miało tam, na miejscu, w obecności miejsco-
wych, nie wiem, dodać powagi czy podnieść rangę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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No właśnie, dlatego mówię o różnym znaczeniu i niedo-
skonałości języka. To w kontekście Obławy Augustowskiej. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej chętnych do zabrania głosu.
Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w tym 

brzmieniu? (10)
Dziękuję bardzo.
Przyjęliśmy tekst jednogłośnie.
Zamykam posiedzenie…
Kto z państwa chciałby być sprawozdawcą?
Pan senator. Bardzo proszę.
(Głos z sali: To jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości.)
(Senator Ryszard Bonisławski: A, to proszę.)
(Rozmowy na sali)
Zaraz. Czy pan senator się wycofuje?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: A ja myślałam, że 

nie robimy podziałów.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Pan senator Ryszka zostaje sprawozdawcą. 

Bardzo mu zależało. Bonisławski się wycofał.
Zamykam posiedzenie komisji.
Bardzo dziękuję.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Ja właśnie w tym duchu: żebyśmy już nic nie zmieniali 

w tej ustawie, między innymi też z tego powodu, że pomi-
mo tych określeń czy dookreśleń, o których tutaj mówimy, 
to jednak w nomenklaturze historycznej nazwa „Obława 
Augustowska” już funkcjonuje jako nazwa tego zdarzenia, 
bardzo tragicznego dla Polski lat powojennych.

Ja bym się też upierał przy stosowaniu w tym przypad-
ku sformułowania „okupacja sowiecka”, bo pan generał 
Milewski służył państwu sowieckiemu, a nie państwu pol-
skiemu. Stąd, myślę, to też jest ważne dopowiedzenie.

A co do języka polskiego… Często nam się to kłóci. 
Ja na przykład mieszkam w sąsiedztwie miejsca wielkiego 
dramatu ponad dwustu osób, którzy zostali unicestwie-
ni przez żołnierzy niemieckich, hitlerowskich w czasie 
II wojny światowej, w Michniowie. I ktoś, kto nie wejdzie 
w dramatyzm tamtej sytuacji i będzie używał powszechne-
go określenia „pacyfikacja” jako uspokojenie, nie zrozumie 
tego, co się wtedy wydarzyło w Michniowie na ziemi świę-
tokrzyskiej, gdzie ponad dwieście rodzin zostało żywcem 
spalonych w stodołach przez Niemców.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, ale takie proste rozumienie słowa „pacyfikacja” to 

jest uspokojenie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 35)
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