
RELACJA Z WYPRAWY EDUKACYJNEJ  NA UKRAINĘ  

ŚLADAMI „OPERACJI POLSKIEJ” NKWD 1937-1938 

 

 

Dzień pierwszy, 11 sierpnia 2017 r.,  Kraków – Dołbysz  

 

Wyruszyliśmy rano z Krakowa ku granicy z Ukrainą. Po drodze dołączyła  

do nas grupa uczniów-laureatów tegorocznej edycji konkursu kresowego IPN pochodzących  

z terenu Gorlic, Tarnowa i Nowego Sącza. Od tego momentu w wyprawie brało udział  

48 uczestników oraz dwóch kierowców. Po przekroczeniu granicy uczestnicy wyprawy 

wysłuchali następujących wykładów: dra Pawła Naleźniaka na temat Lwowa w okresie 

okupacji niemieckiej oraz o Obozie Janowskim we Lwowie, prof. Artura Patka (UJ)  

o Marchlewszczyznie, dra hab. Henryka Głębockiego (IPN/UJ) o Operacji Polskiej NKWD  

i ponownie dra Pawła Naleźniaka (IPN) o działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku  

na Kresach II Rzeczypospolitej. 

W godzinach wieczornych dotarliśmy do Dołbysza, gdzie przywitał nas ks. Waldemar 

Pawelec, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Dołbyszu. Następnie uczestnicy 

wyprawy udali się na nocleg przygotowany przez parafian. Była to okazja do porozmawiania 

z gospodarzami na tematy historyczne, ale także na temat aktualne. Niektórzy spośród 

gospodarzy wspominali, że ich rodziny stały się ofiarami antypolskiej operacji NKWD  

w 1937 roku, ale o szczegółach wiedzieli bardzo niewiele. Dowiedzieliśmy się nieco  

o realiach życia na Ukrainie, o tym że wielu Polaków - szczególnie młodych - przenosi  

się obecnie z Ukrainy do Polski. Niektórzy spośród tych którzy zostali uczestniczą  

jako obywatele państwa ukraińskiego w toczącym się na wschodzie konflikcie zbrojnym.  

 

Dzień drugi, 12 sierpnia 2017 r., Dołbysz – Żytomierz – Kijów  

 

Kolejny dzień uczestnicy wyprawy wraz z licznymi mieszkańcami Dołbysza rozpoczęli  

od udziału we Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w intencji 

ofiar represji stalinowskich, celebrowanej przez ks. Walerego, wikarego tutejszej parafii.  

Następnie spotkaliśmy się z państwem Marią i Czesławem Karpińskimi, którzy opowiedzieli 

nam o swoich losach. Pani Maria urodziła się w Kazachstanie, gdzie jej rodzina została 

zesłana z Dołbysza w 1935 roku. Opowiadała o ciężkiej doli zesłańców oraz o tragicznym 

losie jej ojca, który został oddzielony od rodziny na 10 lat, a które jak się okazało spędził  

w łagrze. Pan Czesław Karpiński przywołał moment aresztowania swojego ojca oraz próby 



jego poszukiwań. Okazało się, że ojciec stał się ofiarą „operacji polskiej” NKWD. On sam  

z rodzeństwem i matką musieli uciekać przed represjami. Po tym spotkaniu  podeszliśmy pod 

pomnik Ofiar Operacji Polskiej NKWD w Dołbyszu, postawiony obok sanktuarium.  

Tam odśpiewaliśmy hymn państwowy, odmówiliśmy modlitwę i zapaliliśmy znicze. 

Z Dołbysza pojechaliśmy do wsi Jabłonne zamieszkałej przez Polaków. Na miejscu 

ostała się również niewielka świątynia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Jozafata.  

Na jej ścianie umieszczono listę pomordowanych w „operacji polskiej” NKWD.  

Na miejscowym cmentarzu odnaleźliśmy wiele nagrobków z polskimi napisami z początku 

XX w. Z Jabłonnego zostało wywiezionych w latach 1937 – 1938 kilkudziesięciu Polaków,  

z których  po 1939 roku powróciło zaledwie trzech. Naszym przewodnikiem był ks. Walery 

Dubyna, ale na spotkanie z nami przyszło również kilkoro Polaków, którym przekazaliśmy 

materiały edukacyjne.  

Podczas podróży w stronę Żytomierza uczestnicy wysłuchali wykładu dra Pawła 

Naleźniaka na temat Polaków w Żytomierzu oraz wizyty Piłsudskiego w tym mieście w 1920 

roku. Żytomierz to kolejne historyczne centrum polskości na tych ziemiach. Szczególnie 

przekonuje o tym pobyt na cmentarzu katolickim, zwanym polskim, gdzie pochowani zostali 

m.in. rodzice Ignacego Paderewskiego. Nie można się oprzeć wrażeniu, że miasto wciąż 

zamieszkuje spora liczba Polaków. Na cmentarzu znajduje się kilka skromnych upamiętnień 

„zaginionych” w 1937-1938 roku.  

Kolejne kroki skierowaliśmy do centrum Żytomierza, gdzie znajduje  

się rzymsko-katolicka katedra diecezji kijowsko-żytomierskiej. Na końcu udało  

nam się zlokalizować miejsce pochówku Polaków pomordowanych w latach 1937-1938, 

położone obok cmentarza żydowskiego. Stoi tam pomnik w kształcie krzyża postawiony 

dokładnie na miejscu masowych mogił ofiar NKWD, których liczbę można określić na kilka 

tysięcy. Na samym cmentarzu żydowskim znajduje się również pomnik upamiętniający 

zmarłych w okresie Wielkiego Głodu. Po krótkim upamiętnieniu ofiar stalinizmu uczestnicy 

wyprawy wyruszyli w kierunku Kijowa. Podczas podróży wysłuchaliśmy wykładu Michała 

Masłowskiego na temat działań kijowskiego NKWD wobec Polaków w latach 1937-1938, 

szczególnie tych związanych z więzieniem łukianowskim, od którego nawiedzenia 

rozpoczęliśmy nasz pobyt w stolicy Ukrainy. Więzienie łukianowskie to niemy świadek 

katowania i likwidowania ofiar terroru NKWD. Tutaj trafili również  

Polacy z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej – ofiary Zbrodni Katyńskiej.  



 Ponadto wieczorem zobaczyliśmy jeszcze m.in. Złotą Bramę, Chrieszczatik, Majdan, 

oraz siedzibę NKWD przy ul. Włodzimierza Wielkiego, gdzie przetrzymywano  

i przesłuchiwano niektórych aresztowanych.  

 

Dzień trzeci, 13 sierpnia 2017 r.,  Kijów – Bykownia – Humań 

 

Tego dnia głównym punktem programu była wizyta na Cmentarzu w Bykowni. 

Wcześniej uczestnicy wyprawy wysłuchali wykładu Michała Masłowskiego na temat ofiar 

zbrodniczych działań NKWD z lat trzydziestych oraz zbrodni popełnionej w 1940 roku  

na jeńcach polskich. Usłyszeli także o pracach ekshumacyjnych ekspedycji prof. Aleksandra 

Koli z Uniwersytetu Toruńskiego oraz o staraniach wokół budowy Czwartego Cmentarza 

Katyńskiego. O 9:30 dotarliśmy do punktu kulminacyjnego wyprawy, czyli Cmentarza 

w Bykowni - miejsca potajemnych pochówków osób różnych narodowości pomordowanych 

w latach Wielkiego Terroru i w okresie późniejszym, w tym ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

Członkowie wyprawy odśpiewali hymn państwowy, odmówili modlitwę za pomordowanych, 

złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wartę honorową zaciągnęli harcerze z Niezależnego Związku 

Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino.  

Po tej patriotycznej uroczystości wyruszyliśmy na zwiedzanie zabytków Kijowa  - 

m.in. Soboru Mądrości Bożej. Następnie udaliśmy się na Mszę Św. do kościoła  

św. Aleksandra, odprawianą w języku polskim. Po Mszy św. znalazł się czas na rozmowę  

z rodakami. Następnie odbyliśmy przechadzkę po centrum miasta szlakiem Polaków 

zamieszkujących tam w XIX w. Oprowadził nas Aleksander Strojny. Spacer zakończyliśmy  

w Ławrze Peczerskiej. Stamtąd udaliśmy się do Humania, gdzie czekał na nas nocleg.  

  

Dzień czwarty, 14 sierpnia 2017 r.,  Humań – Tulczyn – Winnica  

 

Rano odkryliśmy, że nasz hotel znajduje się w miejscu, z którego dowodzeni przez 

Maksyma Żeleźniaka oraz Iwana Gontę Kozacy i chłopi, podczas wydarzeń nazwanych 

potem koliszczyną, wdarli się do Humania w 1768 roku. Wówczas to prawie cała ludność 

tego miasta została wymordowana przez zrewoltowane chłopstwo. Cztery lata temu  

na okolicznym wzgórzu postawiony został pomnik upamiętniający to wydarzenie  

a przedstawiający wspomnianych przywódców jako tryumfatorów. Mogło to dawać  

do myślenia na temat polityki historycznej współczesnej Ukrainy.  

https://www.facebook.com/pages/Bykownia/767395226630845?fref=mentions


W Humaniu udało nam się również odnaleźć budynek dawnego gimnazjum 

bazylianów – to znaczący punkt w dziejach polskiego romantyzmu. Humań to miejsce ważne 

także dla Żydów - grób cadyka Nachmana z Bracławia co roku odwiedzają tysiące chasydów. 

Kolejnym naszym celem przed wyjazdem w dalszą drogę był Park Zofiówka, zbudowany 

przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla jego żony - Zofii. W drodze do Winnicy 

zatrzymaliśmy się w związanym z postacią tego samego Potockiego - Tulczynie, gdzie 

znajduje się monumentalny pałac, niegdyś centralny ośrodek bajecznej fortuny tego 

targowiczanina. W tym miejscu swoją szczególną wymowę posiada postawiony naprzeciwko 

pałacu pomnik Aleksandra Suworowa. Z Tulczyna udaliśmy się do Winnicy. O samym 

mieście oraz przebiegu „operacji polskiej” NKWD w Winnicy opowiedział uczestnikom 

Michał Masłowski.  W dzisiejszym parku Gorkiego mogliśmy przejść śladami poznanych 

wydarzeń. Pod dawną kaplicą na miejscu niegdysiejszego polskiego cmentarza, gdzie 

wmurowano płytę upamiętniająca ofiary „operacji polskiej” NKWD, odbyła się skromna 

uroczystość. Po niej podeszliśmy pod budynek NKWD, gdzie wykonywano wyroki oraz  

w trzy kolejne punkty położone w parku, w których w 1943 roku Niemcy dokonali 

ekshumacji pomordowanych mieszkańców Winnicy i okolic. W każdym z tych miejsc 

pomodliliśmy się za pomordowanych. Następnie udaliśmy się na nocleg do domu pielgrzyma 

prowadzonego przez siostry kanosjanki, tuż przy kościele OO.  Kapucynów. 

 

Dzień piąty, 15 sierpnia 2017 r.,  Winnica – Płoskirów – Kamieniec Podolski  

 

Na ten dzień przypadła uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej oraz Święto Wojska 

Polskiego w rocznicę Cudu nad Wisłą. Rano, po Mszy Św. w kościele OO. Kapucynów 

udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy  

i jego spotkanie z Semenem Petlurą, w maju 1920 r. Tutaj odbyła się krótka uroczystość, 

podczas której złożyliśmy kwiaty i odśpiewaliśmy hymn. Dr hab. Henryk Głębocki i Michał 

Masłowski przybliżyli uczestnikom to ważne dla Polaków i Ukraińców wydarzenie.  

Po przybyciu do Chmielnickiego, czyli dawnego Płoskirowa, odwiedziliśmy cmentarz, 

na którym upamiętniono ofiary z lat 1937-1938. Znajduje się tam duża ilość grobów polskich 

oraz kaplica wybudowana w ostatnich latach, w której znajduje się spis nazwisk ludzi 

zaginionych w operacji NKWD. Płoskirów to wciąż duży ośrodek polskości na tym terenie, 

który przez lata dzielnie opierał się działaniom władz komunistycznych. Siły dodawała wiara 

i trwanie przy Kościele katolickim. 



 Po wizycie w Chmielnickim udaliśmy się do Kamieńca Podolskiego, w trakcie 

przejazdu słuchając wykładu prof. Artura Patka na temat prześladowań duchowieństwa 

katolickiego w Związku Sowieckim.  Do Kamieńca dotarliśmy w godzinach popołudniowych, 

dzięki czemu udało nam się jeszcze zwiedzić zamek. Tam obejrzeliśmy wystawę prezentującą 

historię Kamieńca w latach 1919-2016. Dla nas interesujący był szczególnie fragment 

poświęcony represjom NKWD z lat 1937-1938. Po wizycie na zamku odwiedliśmy miejsce 

obrazujące uczestnikom wyprawy walkę komunistów z Kościołem – wysadzoną w powietrze 

przez bolszewików ormiańską katedrę św. Mikołaja.  

Nocleg wypadł na starym mieście, tuż przy historycznym Rynku Polskim. 

 

Dzień szósty, 16 sierpnia 2017 r.,  Kamieniec Podolski – Chocim – Lwów  

 

W planach naszej wyprawy, prócz zwiedzania Kamieńca, były w tym dniu Okopy 

Świętej Trójcy i Chocim. W Kamieńcu spotkaliśmy się najpierw z biskupem pomocniczym 

Janem Niemcem a następnie naszą grupę przejął proboszcz tutejszej parafii ks. Roman 

Twaróg. Mogliśmy od nich usłyszeć o historii Kamieńca, o walce mieszkających tutaj 

Polaków o świątynie i o losach tych, którzy zaginęli w 1937-1938 roku. W katedrze 

kamienieckiej znajduje się niewielka wystawa upamiętniająca ofiary represji sowieckich, 

gablota prezentująca niezłomność wiernych i duchowieństwa w latach prześladowań wiary 

oraz wmurowana w 1990 r. płyta mówiąca o tych wydarzeniach. Następnie podeszliśmy pod 

dawny klasztor sióstr Dominikanek i klasztor Dominikanów, w których w latach 

trzydziestych ubiegłego wieku NKWD urządziło więzienia. Tam też miano wykonywać 

wyroki śmierci na Polakach. 

W Kamieńcu odnaleźliśmy też inne miejsca straceń z lat 1937-1938, w tym  

tzw. Chutor Zygalskiego, miejsce położone na zapleczu fabryki produkującej opakowania 

blaszane dla produktów spożywczych. Znajduje się tam pomnik upamiętniający ofiary 

Wielkiego Głodu oraz represji politycznych Wielkiego Terroru wraz z tabliczkami imiennymi 

niektórych pomordowanych. Kolejne miejsce upamiętnienia w Kamieńcu znajduje  

się na cmentarzu przy prospekcie Hruszewskiego. W obu oddaliśmy cześć pomordowanym.   

Następnie dotarliśmy do Okopów Świętej Trójcy, dawnej twierdzy z okresu 

panowania Jana III Sobieskiego i działań konfederatów barskich. Dziś jest to mała 

miejscowość, gdzie znajdują się pozostałości umocnień oraz kościół Św. Trójcy, niedawno 

odnowiony. Przy Bramie Lwowskiej spotkaliśmy się z panią Anielą Bielą, ostatnią żyjącą 

Polką w tej miejscowości. 



 Następnie zwiedziliśmy zamek w Chocimiu – twierdzy pamiętającej ważne  

dla polskiego oręża bitwy - z lat 1621 i 1673. Stamtąd udaliśmy się przez Czerniowce  

i Stanisławów w kierunku Lwowa, do którego dotarliśmy już nocą.  

 

Dzień siódmy, 17 sierpnia 2017 r.  Lwów - Kraków 

 

Z samego rana wyruszyliśmy na cmentarz Łyczakowski oraz cmentarz Cmentarzu 

Obrońców Lwowa. Przewodnikiem po „Orlętach” był dr Paweł Naleźniak, który przywołał 

historię obrony Lwowa jak i samego cmentarza. Z nekropolią łyczakowską zapoznał  

nas Aleksander Strojny. Następnie udaliśmy się na krótkie zwiedzanie centrum miasta. 

Rynek, katedra łacińska, katedra ormiański, opera, pomnik Mickiewicza i kilka innych 

miejsc, które odwiedziliśmy, było zaledwie namiastką tego, co można podziwiać we Lwowie. 

Kilku osobom z naszej grupy wystarczyło czasu, by pod przewodnictwem Pawła Naleźniaka 

przebyć pokrótce Lwów śladami jego obrony z 1939 r. Wszyscy spotkaliśmy się ponownie 

pod Basztą Prochową. O godzinie 14.00 odjechaliśmy do Polski, by po przekroczeniu granicy 

w Medyce dotrzeć późnym wieczorem do Krakowa.  

Nasza wyprawa to ponad 2000 km przebytych w ciągu 7 dni. Suma nabytej wiedzy  

i doświadczeń, popartych dokumentacją obejmującą wiele tysięcy zdjęć i godzin nagrań, 

uczyniła nas pośrednimi świadkami poznawanych wydarzeń. Podczas całej wyprawy 

spotkaliśmy się z wieloma Polakami żyjącymi na Ukrainie oraz Ukraińcami, którzy byli  

z nami w miejscach pamiętających kaźń i kryjących pochówki ofiar represji NKWD  

z lat 1937-1938. Tam gdzie docieraliśmy i znajdywaliśmy ślady po represjach sowieckich - 

upamiętnionych już dzisiaj pomnikiem czy krzyżem - oddawaliśmy hołd pomordowanym. 

Modliliśmy się w ich intencji, składaliśmy kwiaty i paliliśmy świece. Ta wyprawa jeszcze 

pełniej uświadomiła nam skalę ludobójstwa komunistycznego,  

które choć nie zaczęło się i nie skończyło na latach 1937-1938, to stanowiło jeden z jego 

momentów kulminacyjnych. 


