80 LAT OD „OPERACJI POLSKIEJ”- MASOWEGO MORDU NA POLAKACH.
PAMIĘTAJMY !
Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 rozpoczęła się
czystka etniczna - eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki.
Jeżow instruował czekistów: „Bijcie, mordujcie bez rozgraniczania”. „Lepiej zbyt wielu niż za mało”

•
•
•

I mordowano brutalnie, bez opamiętania.
Najczęściej bez sądu, nawet bez osławionych „trojek” NKWD.
Strzałem w tył głowy, często salwami w spędzony tłum, czasem po prostu kijami.

Do rozkazu 00485 Jeżow dołączył list-załączniki opatrzony gryfem „ściśle tajne” o zaostrzonym reżymie „chronić jak szyfr” dla
ścisłego terenowego kierownictwa NKWD. Jednostek wykonawczych na terenie całego Związku Sowieckiego było ok. 60.
List uzasadniał rozkaz mordowania Polaków w „operacji polskiej”.
List przewodni do rozkazu Jeżowa Nr. 00485 z dnia 11.08.1937
Ściśle tajne

„Przesyłamy razem z niniejszym rozkazem tajny dokument o faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i
terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR, a także materiały śledztwa w sprawie POW,[1] które ujawniają obraz
długoletniej i stosunkowo bezkarnej dywersyjno-szpiegowskiej roboty wywiadu polskiego na terytorium Związku [Radzieckiego].
Z materiałów tych widać, że wywrotowa działalność wywiadu polskiego prowadzona była i nadal jest prowadzona, że bezkarność tej
działalności można objaśnić jedynie złą pracą organów Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego[2] i beztroską czekistów.
Nawet teraz praca nad likwidacją w terenie polskich grup dywersyjno-szpiegowskich i organizacji POW nie rozwinęła się w pełni.
Tempo i skala śledztwa są skrajnie małe. Podstawowe kontyngenty wywiadu polskiego uniknęły nawet ewidencji operacyjnej (z
ogólnej masy zbiegów z Polski, liczącej około 15 tys. ludzi, zarejestrowano w całym Związku tylko 9 tys. osób). W zachodniej Syberii ze
znajdujących się na jej terytorium ok. 5 tys. zbiegów zarejestrowano nie więcej niż 1 tys. ludzi. Taka sama sytuacja jest z ewidencją
emigrantów politycznych z Polski. Co się tyczy roboty agenturalnej, to jej prawie zupełnie brak. Co więcej, istniejąca agentura, z zasady
jest podwójna, podstawiona przez polski wywiad.
Nie dość zdecydowana likwidacja kadr wywiadu polskiego jest tym bardziej niebezpieczna, kiedy zostało rozbite moskiewskie centrum
POW, aresztowano wielu najaktywniejszych jego członków. Wywiad polski, przewidując nieuchronność dalszych swoich wpadek,
próbuje uruchomić, a w poszczególnych wypadkach już uruchamia, swą siatkę dywersyjną w gospodarce narodowej ZSRR, a przede
wszystkim w obiektach o charakterze obronnym.
W związku z tym podstawowym zadaniem organów GZBP w chwili obecnej jest rozbicie antyradzieckiej działalności wywiadu polskiego
i pełna likwidacja niedotkniętych dotąd szerokich dywersyjno-powstańczych dołów POW i podstawowych kontyngentów ludzkich
wywiadu polskiego w ZSRR.”
•
•
•
•
•
•

Wyjątkowy charakter "operacji polskiej" polegał na tym, że stała się ona swoistym wzorcem dla przeprowadzenia innych
operacji narodowościowych w ZSRS.
W żadnej z nich Jeżow nie kierował do regionalnych oddziałów NKWD tak szczegółowego rozkazu z tak drobiazgowym listem
towarzyszącym.
Kolejnej operacje narodowościowe były przeprowadzane według zasad i w duchu rozkazu nr 00485.
Największą liczbowo grupę ofiar rozkazu nr 00485 stanowili, wedle ocen historyków, polscy chłopi.
Zdarzały się wsie, w których wywożono na rozstrzelanie wszystkich mężczyzn, jakich udało się NKWD aresztować.
W miastach wyłapywano Polaków na podstawie książek telefonicznych i list z nazwiskami opłacających energię elektryczną.

Na kilka lat przedtem, zanim w Niemczech hitlerowskich rozpoczęła się realizacja planów "ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej", na rozkaz Józefa Stalina NKWD z zimną krwią dokonała ludobójstwa na Polakach mieszkających w Związku Sowieckim.

"Operacja polska", nawet na tle innych wcześniejszych i późniejszych zbrodni komunistycznych,
budzi przerażenie skalą i surowością jej przeprowadzenia:
Sowieci zamordowali około 20 proc. Polaków mieszkających wówczas w "ojczyźnie światowego proletariatu".
„Kopcie i czyśćcie nadal ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie go w interesie Związku Sowieckiego!”
(Józef Stalin do Nikołaja Jeżowa)

“Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 r. - to mniej więcej to samo, co by Żydem w III Rzeszy”
(Helena Trybel, świadek ludobójstwa)
Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/6063/rzez-polakow-rozkaz-jezowa-cz1; http://niezalezna.pl/84509-rozkaz-jezowa-wymordowac-polakow
http://nowahistoria.interia.pl/ksiazka-do-historii/news-zapomniane-ludobojstwo-stalina-rozkaz-numer-00485-zabijcie-i,nId,1598897
https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2009/08/rozkaz-jezowa-ocena.pdf
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