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81. rocznica rozpoczęcia operacji antypolskiej
NKWD – sowieckiego ludobójstwa na Polakach z
lat 1937-1938

  

  

  

  

  

Mija 81 lat od rozpoczęcia przez NKWD masowych prześladowań Polaków w Związku
Sowieckim. Na mocy rozkazu nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r., wydanego przez ludowego
komisarza spraw wewnętrznych ZSRS (szefa NKWD) Nikołaja Jeżowa, pod zarzutem
przynależności do fikcyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) prowadzącej rzekomo
działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz Polski, poddano represjom nie mniej niż
139 835 osób, z czego zamordowano – najczęściej strzałem w tył głowy – nie mniej niż
111 091 aresztowanych. Antypolska operacja przeprowadzona przez NKWD wyróżniała się
skalą zbrodni i okrucieństwem. Polacy ginęli prawie czterdziestokrotnie częściej niż inni
obywatele ZSRS. Dodatkowo, na podstawie rozkazu nr 00486 z 15 sierpnia 1937 r.,
wydanego również przez Jeżowa, represjom poddano żony i dzieci skazanych „zdrajców
Ojczyzny”.

W zeszłym roku w Poznaniu, staraniem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia
Polaków Żyjących w ZSRS w latach 1921-1939, odbyła się uroczystość odsłonięcia
pierwszej w Polsce tablicy upamiętniającej Polaków prześladowanych i wymordowanych w
ZSRS w okresie międzywojennym.
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Uroczystość miała miejsce  24 września 2017 w kościele klasztoru Ojców Dominikanów
przy al. Niepodległości w Poznaniu. Rozpoczęła ją Msza święta o godz. 14:00. Po
nabożeństwie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w krużgankach
klasztoru Ojców Dominikanów. Dokonali go Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem
Hoffmannem oraz Przewodniczącym Społecznego Komitetu Upamiętnienia Polaków
Żyjących w ZSRS w latach 1921-1939 w Poznaniu Maciejem Wiśniewskim. Tablica została
też poświęcona przez ks. Leonarda Polocha, który przewodniczył Mszy świętej w intencji
ofiar. Ofiary zbrodni sowieckich z lat 1921-1939 zostały upamiętnione także Apelem
Pamięci. Pod tablicą włodarze województwa, miasta i kilku instytucji oraz przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty.

Ufundowanie tablicy było pierwszym upamiętnieniem w Polsce tej zapomnianej części
polskiej wspólnoty. W trakcie uroczystości harcerze rozdawali uczestnikom bezpłatną
publikacja dr. Dariusza Kucharskiego wydana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
IPN w Poznaniu oraz Wydawnictwo Zysk i sp. „Cierpieli i ginęli, gdyż byli Polakami. Polacy w
Sowietach w latach 1921-1939. Antypolska operacja NKWD”.
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