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W związku z decyzją powołania Ukrai-iskiefiO Sowat-zy 

stwa Społeczno-Kulturalnego powstał Komitet Organizacyjny Towa-

rzy3tai«(i zadaniem którego jest organizacja ZJazdUo 

Zjazd ma odbyć się w dnlaoh 16-17 czerwca b=r« w War
szawie • Obecnie w województwach, w których znajdują się tiku 
piska ludności ukraińskiej na naradach aktywu przeprowadza

na są wybory delegatów na Zjazd. Na tych naradach ludność 

ukraińska wysuwa szereg problemów związanych z t„zw.akoją "F, 

W szczególności powtarzają się następujące pytania? 

- dlaczego akcja "W* objęła ludność ukraińską nie współpracując i 

z bandami UPA? 

- dlaczego nie wysiedlono Polaków, którzy czynnie popie fali 
bandy reakcyjnego podziemia, a wysiedlono Ukraińców? 

- czym wytłumaczyć fakt, że Państwo w ramach amnestii prze

bacza całkowicie poważne przewinienia wielu osobom nie 

odblerająo im prawa swobodnego poruszania się, a nie zmie

nia swego stosunku pod tym względem 4o OBÓb z akcji "W"? 

- czym należy tłumaczyć fakt rozproszenia ludności przesiedlo

nej na Ziemiach Odzyskanych, ograniczanie jej swobody porusza

nia się, zwłaszcza w rodzinne strony? 

Istotnie nie ma żadnych podstaw prawnych do ogranioja-

nla swobody poruszania się ludności ukraińskiej w ogóle i do 

zakazu powrotu na dawne miejsce zamieszkania w szczególności. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z Uchwałą 

Biura Politycznego l.wytyoznymi listu Sekretariatu Komitetu 

Sentralnego PZPR {i'<, 1952—1955J *» sprawie środków zmierzających 

do poprawy sytuacji gospodarczej ludności ukraińskiej" wyda

wało zezwolenia na powrót do dawnego miejsca zamieszkania, 

ograniczając Je do wyjątk.cwyoh wypadków (kiedy gospodarstwo 
powraoająoego nie zostało zajęte). 



Ogranie zonia wprowadzone instrukcją nie saharaowały 

oałkowlcle powrotów. Stworzyły natomiast pozory "badania stopnia 

stay® poszczególnych obywateli, wywołując rozgoryczenie o Sprawa 

powrotów dotyozy przeważnie woj .lubelskiego, rztsszowskiega 

i w nieznacznej mierze woj.krakowskiego• 

Prezydium Wojewódzkiej Hady Narodowej w Lublinie poza 

wyjątkami nie wysiedlało powracających, bez wzglądu na to, 

ozy ziemia ich została rozdysponowana, ozy nie. Ogółem do

tychczas powróciło do województwa lubelskiego około 800 rodzin. 

Wysiedlono ponownie 40 rodzin. Osoby powracające, których 

gospodarstwa są zajęte przez osadników lub też zdewastowane 

osiedlają alę tymczasowo w POR-ach, spółdzielniach produkcyj

nych, u krewnych, znajomych, a nawet wpraszają się "w godsinij" 

do osadników dając niedwusnacznie do zrozumienia, że zamierzają 

powrócló na swe dawne gospod, arstwo. Fakt ten wywołuje liczne 

spory, waśnie 1 zaniepokojenie w;§róa ogółu osadników. Częlfi 

osadników, na których "starzy gospodarze* najbardziej napierają,, 

proszą O przydzlelenie'im zamiennych gospodarstw. Wiele osób, • 

które powróciły - jest w poszukiwaniu pracy - znajduje się 

«t trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych. 

W województwie rzeszowskim Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej nie toleruje samowolnych powrotów. 

Tendencje powrotowe należy tłumaczyó przede wszystkim 

złyia stanem gospodarstw niektórych rodzin ukraińskich na 

Ziemiaoh Odzyskanych. Szczególnie źle są zagospodarowani 

chłopi ukraińscy w woj .olsztyńskim, gdzie przeszło 3 tys, 

gospodarstw wymaga kapitalnego remontu, a około 850 budynków 

ale nadaje się do remontu. 

ZnaczKie mniej powraca osób z woj.koszalińskiego, 

gdańskiego, szczecińskiego, gdzie chłopi ukraińscy otrzyma

li stosunkowo lepsze gospodarstwa. 

Przeprowadzenie akcji "W" wytworzyło nowy stan 

faktyczny, polegający na tyra, że? 

a) poważne obszary ziemi na Z.O. zostały zagoą;odarowane, 

fc) na opuszczonych gospodarstwach poukraińsklch osiedlili 

się osadnicy, którzy otrzymali akty nadania (dotyczy to 



wszystkich gospodarstw posiadających budynki, nie zniszczone 

względnie wyreaortDwanysh s ramach akcji osiedleńczej), Borga-

niaowano PGR-y i spółdzielnie produkcyjne, 

) na gospodarstwach niezasiedlonych zabudowania gospodarcze 

0 Ile nie zostały zniszczone w okresie walk z bandami uległy 

później dewastacji, tale że gospodarstw wolnych ? aabudowanismi 

zd&tnymi do użytku w zasadzie nie ma. Ziemi niezagosp odarowanej 

- bez użytkowników - Jest znaczna ilośó w pow«Hrubieszów i To 

maszów Lub&lskio 

H związku z powyższym nasuwają się następujące 
wnioski* 

1. Zachodzi koniecznośi dokonania krytycznej oceny 

akoji "W". Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przopremday-

nie akcji "V było niesłuszne i wyrządziło niepowet~ -=-na szkody, 

Zastosowanie obcej socjalizmowi zasady zborowej odpowiedział 

»ofSoi całego odłamu ludności za działalność band, wyrażające 

się w masowym zastosowaniu ropresji (przymusowe przesiedle

nie), szło w parze z poważnym naruszeniem leninowskich zasad 

polityki narodowo śclowe j* Przeprowadzenie akcji "'J" przyniosło 

w efekcie poza szkodami gospodarczymi (utrata i dewastacja mieni, 

wysiedlonych) poważną, nienaprawioną po dzid dzień szkodę 

polityczną, a mianowicie głęboki żal u wysiedlonych oraz wzrost 

nastrojów nacjonalistycznych zarówno wśród wyaledlonyoh jak 

1 wśród otoczenia polskiego^ Utrwaleniu tego stanu rzeczy, 

sprzyjała nieprzezwyciężona po dziś dzieli dyskryminacja w róż

nych dziedzinach życia o 

2. Dla naprawienia krzywdy wyrządzonej ludności 

ukraińskiej i przeciwdziałania tendencjom wyjazdowym wydaje się. 

konieczne znaczne zwiększenie pornoay materialnej w pierwszej 

kolejności dla najbardziej potrzebujących jej przesiedleńców 

(udzielenie bezzwrotnych kredytów na remonty i budowę zabudowań 

gospodarczych i przydzielfnle potrzebnej puli materiałów budowla 

nyoh). Należałoby rozważyć ewentuelność przerzucenia na ten •:'' 

ozędci kredytów i materiałów ssaeezerwowanych dla akcji ositdi.rf-

czej, a również przydzielenia przesiedleńcom w wypadkach uze .. 

nionych(gospodarstw przeznaczonych dla akoji osiedleńczej „ 



Ponadto należałoby przeznaczyć i zwiększy! kredyty na zaHip 52 

inwentarza i inną pomoc dla sśł»«aych gospodarstw0 

W parze -s pomocą gospodarczą powinna iść praca • 

mająca za zadanie doprowadzenie do 'świadomości zarówno lud

ności ukraińskiej jak i sąsiadującej s nią ludności polskiej 

stanowiska Partii i Rządu w s.rawie t«Kw .akcji " ' U *  o  

3» Należy przeciwstawiać się tendencjom powrotowy® 

przez wyjaśnianie trudności ss tym związanych (fakt zajęcia gospo

darstwa przez osadnika* dewastacja gospodarstwa i t»p<.).« 

Zamierzający powrócić na poprzednie miejsce zamiesza

nia powinien zwrócić się w tej sprawie do Prezydium WRN wę>je-

wództwa, z którego został wysiedlony® Prezydium TON" powinno 

mu udzielić odpowiedzią Informując go o możliwości powrotu-na je& 

dawne gospodarstwo o 

^ wypadku powrotu mimo negatywnej odpowiedzi Prozy 

diu» 7/KM względnie przyjazdu bes uprzedniego poinformowania si«„ 

Prezydium WEN powinno starannie zbadać możliwości osiedlenia 

powracającego w sposób, któryby zapobiegał konfliktom z obecny, 

właścicielem o 

Doświadczenie województwa lubelskiego wskazuje na top 

że w szeregu wypadków stabilizację powracającego nie na swoj 

uprzednie gospodarstwo udało się-uzyskać„ 

W wypadku gdy zachowanie się powracającego staje się 

źródłem konfliktów - powinien zostać wysiedlony• 

Nadmienia się9 że podstawą prawną do wysiedlenia mogą 

być przepisy wykonawcze do dekretu o ochronie granic, uzależnia

jące zezwolenie na zamieszkanie w pasie granicznym od zezwole

nia władz. 

Sprawa Opuszczenia gospodarstwa na Z„Oo winna być 

traktowane na równi ze sprawami opuszczania gospodarstw przez 

237.VoIZ 


