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Tam mój dziadek ¿y³, i ojciec ¿y³, i ja pragnê tam ¿yæ i umrzeæ

w ziemi rodzonej � äîêóìåíòè ïîâîðîò³â

Bcòóïíe cëoâ
Ïåðåä Òîáîþ, ×èòàëüíèêó, îäèí ç íàéäèâîâèæí³øèõ çá³ðíèê³â äîêóìåíò³â ç ìèíóëîãî

Óêðà¿íè: äîêóìåíòè óêðà¿íñüêîãî ïîâåðòàííÿ â Ð³äíèé êðàé, ç Ïîëüù³ - �íà òèõ³ âîäè, íà ÿñí³
çîð³�. Âàæêî ¿õ áóäå ÷èòàòè Òîá³ - íå ïèñàëè ¿õ �îñâ³÷åí³� óðÿäîâö³ é â÷åí³ ïðîôåñîðè, íå
éäóòü âîíè ç áàëàãàííî¿ ìóäðîñòè êíèã é íå ìàëè âîíè çàâäàííÿì ùî-íåáóäü äîêàçóâàòè. Ö³
äîêóìåíòè - öå ï³âñòîë³òíüî¿ äàâíîñòè ëèñòè íàéïðîñò³øèõ ëþäåé, ö³ëêîì âèïàäêîâî çíàéäåí³
ñåðåä ïàïåðîâîãî íåïîòð³áó, öå ñòàðå÷èõ ïàëüö³â ïèñüìåíà, ÿêèì òàê âàæêî áóëî ïèñàòè ïðî
òå, ùî áà÷èëè ó õâèëèíó ïèñàííÿ î÷³: çåìëþ äåñü á³ëÿ Ãîðëèöü ÷è Ð³÷èö³. Ïèøó÷è, ðîáèëè
íàéäèê³ø³ ïîìèëêè â ñëîâàõ òà ñïîëóêàõ ñë³â, êð³ì îäíîãî-îäí³ñ³íüêîãî, ïðî ùî í³äå é ìîâè
íåìà: ëþáîâè äî ñâîº¿ çåìë³. Òàê ìàëî çíàºìî ïðî òó ëþáîâ. Âîíà ìàéæå ö³ëêîì çãèíóëà.
Í³õòî íå ñòð³ëÿâ äî íå¿, í³õòî íå ìó÷èâ ¿¿ òàê, ÿê ñîòí³ ê³ëîìåòð³â â³äñòàí³ é òèñÿ÷³ õâèëèí,
óêëàäàí³ âåðñòâàìè ðîê³â. Ëþáîâ ìîæíà âèâåçòè äàëåêî-äàëåêî. Ó îäíîãî ðîçöâ³òå â ÷óæ³ì
êðàþ ùå á³ëüøå, ó äðóãîãî - ðàçîì ç íèì - ó ìîãèëó â ÷óæ³é çåìë³ ïîëÿæå. ² ùî æ çíà÷èòèìå
êèðèëè÷íèé íàïèñ íà öâèíòàð³ â Íàäàæèöÿõ àáî ×ëîï³?..

*   *   *

Ãåíåçîþ öüîãî äîêóìåíòàëüíîãî çá³ðíèêà º çàïåðå÷åíí³ÿ, îï³ð. Ó íàñ òàê ñêëàëîñÿ, ùî
êðàùå çíàºìî ïåðåá³ã âèñåëåííÿ /äåïîðòàö³¿!/, í³æ  ïîâåðòàííÿ. ×è íå æàðòîìà, àëå ìîæíà æ
ñêàçàòè, ùî ÷èòàííÿ çá³ðíèêà ªâãåíà Ì³ñèëè �Àêö³ÿ �Â³ñëà� ÷è êíèæêè Ðîìàíà Äðîçäà
�Äîðîãà íà Çàõ³ä� äàº áàãàòî ³íñòðóêòàæíîãî ìàòåð³ÿëó äëÿ �áàæàþ÷îãî� ¿õàòè ï³ä Îëüøòèí,
çàòå í³÷îãîñüêî íå íàâ÷èòü ïðî òå, ÿê ç-ï³ä Îëüøòèíà âåðòàòèñÿ. Ñêðèâàºòüñÿ çà öèì ïåâíà
î÷åâèäí³ñòü: ñïîä³âàííÿ, ùî äîðîãó íàçàä êîæåí ç íàñ ìàâ ³ ìàº, ³ ìàòèìå â ñîá³. ßêáè ÿ
ðîçä³ëÿâ òàêèé ïîãëÿä, òî ïóáë³êàö³ÿ äîêóìåíò³â ïîâåðòàííÿ áóëà á ïîçáàâëåíà ìåòè. Îäíàê,
îñê³ëüêè ö³ äîêóìåíòè ìàëè ìåòó òà ùå é òîìó, ùî áàãàòî íàøèõ ëþäåé íèí³ ïîçáàâëåíèõ
î÷åâèäíîñòè /à êîëè âæå, òî öå î÷åâèäí³ñòü Îëüøòèíà àáî Ùåö³íà/ - ïóáë³êàö³ÿ ìàº ì³ñöå.

Ö³ äîêóìåíòè íàì íèí³ äóæå ïîòð³áí³, äîñ³ ºäèíèì �äîêóìåíòîì� ïîâåðòàííÿ º ëþäè, ùî
æèâóòü òåïåð ó Êîìàí÷³, Êîñòîìîëîòàõ, Ãëàäèøîâ³ ÷è Êëîêîâè÷àõ. Ïðîòå ñêàçàíî âæå, ùî
ïîãëÿä ç Çàõ³äí³õ çåìåëü íå ñÿãàº âæå â ö³ ð³äí³ ñåëà - áàãàòî ëþäåé ïîçáàâëåíî î÷åâèäíîñòè...

Ùîðàç ìåíøå ãîâîðèìî ç ñîáîþ ÷åðåç â³äñòàíü ç ÷àñó òà ïðîñòîðó, à òîìó ìîâà äîêóìåíò³â
ìóñèòü çàì³íèòè æèâèé ä³ÿëîã. Õîò³ëîñÿ á - ³ äóæå! - àáè ìîâà äîêóìåíò³â êîëèñü çàìîâêëà é
óêðà¿íñüêèé ó Ïîëüù³ Çàõ³ä ïîºäíàâñÿ ç³ Ñõîäîì.
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Íàì ïîòð³áíî ìàòè ïîâíèé îáðàç òîãî, ùî ç íàìè ñòàëîñÿ ³ ùî ç íàìè ñòàºòüñÿ, ³ ùî
ñòàâàòèìåòüñÿ ç íàìè. Áåç ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîâåðòàííÿ ìîãëî á çäàâàòèñÿ, ùî ìè é äàë³ âñ³ â
õàòàõ íà Çàõ³äí³õ çåìëÿõ. Çàäëÿ ïîâíîòè îáðàçó, ðîçáèòîãî óäàðîì 1947 ðîêó, ³ äðóêóþòüñÿ
äîêóìåíòè ïîâîðîò³â. Öå äîêóìåíò ùàñëèâèõ äí³â íàä³¿, öå çàïèñ â³êîâ³÷íî¿ ìóäðîñòè ëþäåé ³
â³ðíîñòè çåìë³, ñòðàõ ïåðåä âèêîð³íåííÿì ³ ïðèðå÷åííÿì íà ðîëü ñâ³òîâî¿ ïèëþêè. Öå äóõ
îïîðó.

*   *   *

Íàéïðîñò³ø³ ç ïðîñòèõ, ëåäü ãðàìîòí³, ñ³ëü çåìë³ - àâòîðè äàíîãî çá³ðíèêà. À çâîðóøåííÿ
â³ä ¿õí³õ ñë³â òàêå âåëèêå, íà÷å ï³äçåìíà õâèëÿ.

Äåïîðòàö³ÿ ö³ëêîì çíèùèëà ñâ³òîâó áóä³âëþ íàøîãî íàðîäó.
Ðîçãóáëåí³ñòü, óòðàòà äîðîãîâêàç³â, à äåñü í³áè äàëåêî, í³áè áëèçüêî - â äóø³ - ðîçïà÷ëèâå

áàæàííÿ âîðàòèñÿ ó ñâ³é ´ðóíò. Ìèêîëà Ëèçàê ïèñàâ:
�Íà çàõ³ä íå õî÷ó âåðòàòè, áî òàì ÿ íè÷îãî íå ñòðàòèâ /.../ äàéòå ðàäó, ÿê ÿ ìàþ æèòè, äå

ÿ ñÿ ìàþ óäàòè?!�, Ïàíòåëåéìîí Ïåðåãðèì, ÿêîìó íå äîçâîëÿëè ìàòè ñâîº ïîëå â ð³äí³é
Ïåðåãðèìö³, ÷óäîâî â³ä÷óâ ñóòü ñïðàâè: �Ùå òðåáà æåðáðà÷èòè â Íàäë³ñíèöòâà çà ñóìí³âíó

ïîçèêó äåðåâà, ùîá çìîãòè ñîá³, ìàáóòü, íà Ì³ñÿö³ ïîñòàâèòè ÿêåñü ïðèñòàíèùå�.

Ëþäè íå õîò³ëè âìèðàòè íà ÷óæèí³. Ö³ëå æèòòÿ âèñìîêòóâàëà ç íèõ æèòòºâó ñèëó ñâîÿ
çåìëÿ! ²âàí Ðîòêî: �ß ñòàðèé ³ õî÷ó âìèðàòè íà ñâî¿é çåìë³�, Ìàð³ÿ Êîñò³â: �õî÷ó ðåøòêàìè

ñèë âåðíóòèñÿ íà ð³äíó çåìëþ ³ òàì çëîæèòè ñâî¿ ñòàð³ êîñòè�, Ñåìåí Ñîêà÷: �ÿ áè äóæå ðàäî

õîò³â òàì ñÿ ïîâåðíóòè é òàì ñâîþ ãîëîâó ïîëîæèòè�. Òóò í³÷îãî íå òðåáà êîìåíòóâàòè, à
ò³ëüêè çãàäàòè îäíî: ÷è íå ÷óâ Òè, ×èòàëüíèêó, ïðî òèõ, ùî âèãíàí³ áóëè ùå ìîëîäèìè, à
ïîñòàð³âøè, íàï³âáîæåâ³ëüíî âò³êàëè ç äîì³â íà Çàõîä³ é �âåðòàëè� íà ñõ³ä? ß ÷óâ ïðî íå
îäíîãî òàêîãî é ì³é ä³äî çíàéøîâ ñîá³ ñìåðòü â ìàçóðñüêèõ ë³ñàõ ñàìå ï³ä ÷àñ òàêîãî áîæåâ³ëüíîãî
�áåçïàì�ÿòíîãî� ïîâåðòàííÿ... Áà÷èâ ÿ òàêîæ ñòàðó æ³íêó ç öüîãî æ ñåëà Âèñëîêà, ùî ³é
âäàëîñÿ ïðè¿õàòè äî íüîãî é í³ â êîãî áóëî ¿é í³÷ çíî÷óâàòè.  ×óâ ïðî ãîñïîäàðÿ ç Öèòóë³ íà
ßðîñëàâùèí³, ùî âåðíóâñÿ é, íå ìàþ÷è äå áóòè, âòðàòèâ ðîçóì. ×è òðåáà ùîñü êîìåíòóâàòè?.
.

Îäíàê º òàê³, ÿêèì òðåáà êîìåíòóâàòè. Íàùàäêè íå ðîçóì³þòü ïðåäê³â, õî÷ ä³äè òàê äáàëè
çà íèõ. ²çèäîð Ñåíöüî: �íå õîäèò ìåí³ î ñåáå, ò³ëüêè õîäèò ìåí³ î âèõîâàííÿ ³ çäîðîâëÿ ìî¿õ

ä³òåé, ùîáè êîëèñü íå íàð³êàëè íà ìîþ íåäáàë³ñòü�; Ñåìåí Ñîêà÷: �ä³òè ìî¿ ùîáè áóëè

ùàñëèâ³ ³ ïðîæèâî â ùàñòþ äëÿ ñâîãî íàðîäó�.

Ö³ äîêóìåíòè òðåáà ÷èòàòè óâàæíî, ïîâîë³, ³ íå îäèí ðàç. Ùîá â³ä÷óòè íàïðóãó ïåðåæèâàíü
³ òå, ùî ñêðèâàºòüñÿ çà í³áèòî ñïîê³éíèì õîäîì ñë³â íà ïàïåð³. Ñòåïàí ßö³â ç Êîìàí÷³ /òîä³
Ãàë³í/ ïî÷àâ ïèñàòè çàÿâó çà ïîâîðîò ñïîê³éíî, àëå ÿê øâèäêî âòðàòèâ ñïîê³é: �âèñåëåíèé â
ìàþ 1947 ð. ç Êîìàíü÷è äî Ãàë³í /.../, äå æèþ ç ïðàö³ ðóê, òàê ÿê ³ â Êîìàíü÷è. Ïðàöþþ â

ïå´ååð³ ³ âæå õèáà ñòàð÷èëî á òî¿ òóëà÷êè çà 10 ë³ò?�. Â³í ïèøå òàê ïðîñòî, ò³ëüêè õî÷å
âåðòàòèñÿ. Ïðè÷èí ñò³ëüêè, ùî ãîä³ âèïèñàòè, àëå æ ÿê öå âèäíî ç òàêîãî: �òóò íàâ³òü ïîâ³òðÿ

äëÿ íàñ íå º çäîðîâå�. ²íø³ íàð³êàëè íà öå ïîâ³òðÿ ÿê íà ïåðøó ïðè÷èíó. Äëÿ Ñòåïàíà ßö³âà
òèõ ïðè÷èí áóëî áåçë³÷, îäíàê â³í íå ñòðèìàâñÿ çàïåðå÷èòè �íàâ³òü� ïîâ³òðÿ...

² ùå îäíî: ëþäñüêà ã³äí³ñòü /òîáòî òå, ÷îãî íèí³ â íàñ íà Çàõ³äí³õ çåìëÿõ óæå íåìà/: ²âàí
Þùàê ç Áîäíàðêè /Âàíãðîäíà/ ïèñàâ, ùî �óâàæàþ, ùî âèñ³äëåíå ìåíå ç ð³äíî¿ õàòè é

ãîñïîäàðêè ð³ëüíî¿, áåçï³ñäñòàâíè, â òàê âàðâàðñüêèé ñïîñ³á, çðîáëåíî ìåí³ âåëèêó êðèâäó, ç

êîòðîþ ÿ í³êîëè íåìîæó ïîãîäèòèñÿ�; Àíäð³é Çëåçüîí: �áàòüêè é ïðàä³äè ïðàöþâàëè é æèëè
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òóò â³ä íåçàïàì�ÿòíèõ ë³ò, ³ íå çóñòð³ëà ¿õ òàêà êðèâäà ÿê ìåíå â 1947 ð., ùî çàáðàíî â ìåíå

áàòüê³âùèíó�é ²âàí Òóðêî ç ï³äñóìêîì: �ïðèìóñîâå âèñåëåííÿ ìåíå /.../ óâàæàþ çà íåçã³äíå ç

ã³äí³ñòþ ëþäèíè�.

Ìàëî õòî ç íèõ ñïîä³âàâñÿ, ùî íå ïîâåðíåòüñÿ. Äîëÿ àâòîð³â öèõ çâåðíåíü, çàÿâ, ïðîõàíü -
íåçíàíà. Ñê³ëüêè ç íèõ âåðíóëîñÿ? ×è áàãàòî ç íèõ ðîçä³ëèëî äîëþ ªâñòàõ³ÿ Äðèìóõà ç
Ï�ºêàð: �âèõîäèòü, îòæå, ùî ìåí³ çàìêíåíî äîðîãó äî ïîâîðîòó äî ñâî¿õ ñòîð³í...�.

*   *   *

Îöåé çá³ðíèê äîêóìåíò³â ïóáë³êóºòüñÿ ç ïåâíèìè ïîðóøåííÿìè ïðèéíÿòèõ çàñàä.
Íàñàìïåðåä: äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ áåç âèïðàâëåííÿ ïðàâîïèñíèõ, ìîâíèõ ³ ñòèë³ñòè÷íèõ ïîìèëîê.
²øëîñÿ ïðî ÿêîìîãà â³ðí³øå çáåðåæåííÿ ëþäñüêîãî ïîðòðåòó àâòîðà. Âèïðàâëåííÿ öèõ òàêèõ
çì³ñòîâèõ ³ áàãàòîçíà÷íèõ ïîìèëîê âíåñëî á âåëèêó øêîäó â ðîçóì³ííÿ é â³ä÷óâàííÿ äóõîâíîãî
êë³ìàòó ìèíóëîãî. Ìàþ íàä³þ, ùî ×èòà÷ ïðîñòèòü âñ³ ñïðè÷èíåí³ òàêèì ï³äõîäîì òðóäíîù³ â
ñïðèéìàíí³ òåêñòó, ïðî ÿêèé óæå íàïèñàíî: �ö³ äîêóìåíòè òðåáà ÷èòàòè óâàæíî, ïîâîë³, ³ íå
îäèí ðàç�.

Óñ³ äîêóìåíòè ïîõîäÿòü ç àðõ³âó ÓÑÊÒ, ùî çáåð³ãàºòüñÿ â Íàðîäíîìó Äîì³ â Ïåðåìèøë³.
Ïóáë³êóþòüñÿ âïåðøå.

Â³äñòóïîì â³ä òîãî, ùî çá³ðíèê ì³ñòèòü ëèøå óêðà¿íñüê³ äîêóìåíòè º ïåðøèé ç íèõ -
ïðîòîêîë ç çàñ³äàííÿ ò.çâ. êîì³ñ³¿ Òêà÷îâà. Éîãî ïóáë³êàö³ÿ íà ïåðøîìó ì³ñö³ ìàº íà ìåò³
ïîêàçàòè çàãàëüíå òëî âñ³õ äîêóìåíò³â. Íàòîì³ñòü â³äñòóï â³ä çàñàäè õðîíîëîã³¿ ùîäî îñòàííüîãî
äîêóìåíòó ïîÿñíþþ òèì, ùî ñòàíîâèòü â³í - çâåðíåííÿ Âîºâ³äñüêîãî ïðàâë³ííÿ ÓÑÊÒ ç
Âðîöëàâà äî ÖÊ ïàðò³¿ - ï³äñóìóâàííÿ ðåøòè äîêóìåíò³â.

Ó òåêñò³ ºäèíèì âòðó÷àííÿì º ââåäåííÿ ñó÷àñíî¿ íîðìàòèâíî¿ ïóíêòóàö³¿, ïðîòå â áàãàòüîõ
ì³ñöÿõ ï³ñëÿ êðàïêè íàñòóïíå ðå÷åííÿ ïî÷èíàºòüñÿ, çã³äíî ç îðè´³íàëîì - ç ìàëî¿ ë³òåðè.

Áîãäàí Ãóê

1956

1
1956, 13 ÷åðâíÿ, Âàðøàâà. � Ïðîòîêîë ç ïåðøîãî çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ äëÿ òåðåí³â

åêîíîì³÷íî â³äñòàëèõ1

Punkt 1. Pe³nomocnik Rz¹du Stanis³aw Tkaczow2 zapozna³ zebranych z tre�ci¹ uchwa³y Sekretaria-
tu KC PZPR z kwietnia 1957 br. w sprawie ukraiñskiej mniejszo�ci narodowej w PRL oraz zarz¹dzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia br. o powo³aniu Komisji do zbadania mo¿liwo�ci powrotu
ludno�ci ukraiñskiej do województw lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego w ramach akcji osie-
dleñczej.

1. Kîì³ñ³ÿ äëÿ òåðåí³â åêîíîì³÷íî â³äñòàëèõ (ïîëü. Komisja dla terenów gospodarczo zaniedbanych, çãîäîì Komisja do
spraw zagospodarowania terenów po³udniowo � wschodnich) áóëà ñòâîðåíà ñèëîþ ðîçïîðÿäæåííÿ ÷. 103 ïðåì�ºð-
ì³í³ñòðà ÏÍÐ â³ä 30 êâ³òíÿ 1957 ð. ¯¿ ãîëîâîþ ïðèçíà÷åíèé áóâ Ñòàíèñëàâ Òêà÷îâ, ïîâíîâàæíèé óðÿäó ó ñïðàâàõ
çàãîñïîäàðþâàííÿ ï³âäåííî-ñõ³äí³õ çåìåëü.
2. Òêà÷îâ Ñòàíèñëàâ /1913 - 1969/ - ì³í³ñòåð ë³ñ³â ó 1945 - 1947 ðð., â³ä ëþòîãî 1947 ð. çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðåôîðì.
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Realizuj¹c wytyczne uchwa³y w sk³ad cz³onków Komisji powo³ano przedstawicieli Ministerstwa
Rolnictwa, Ministerstwa Finansów i Wojewódzkich Rad Narodowych lubelskiej i rzeszowskiej w oso-
bach ob.ob. Korolko i Zimona oraz przedstawicieli Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalne-
go.

W województwach rzeszowskim i lubelskim nale¿y powo³aæ analogiczne Komisje.
/.../ zasadniczym zadaniem Komisji jest opracowanie w ramach planu zagospodarowania mo¿liwo-

�ci indywidualnych i grupowych powrotów ludno�ci ukraiñskiej wysiedlonej w swoim czasie w akcji
�W� do tych województw. /Pe³nomocnik - B.H. Informuje zebranych, co zosta³o dotychczas ju¿ w tych
sprawach zrobione. Po wstêpnym rozpoznaniu, przeprowadzonym w tych województwach oraz w opar-
ciu o nades³ane materia³y ustalono, ¿e uzyskiwane pod osiedlenie grunty bêd¹ pochodzi³� z nie rozdy-
sponowanych dotychczas gruntów pozosta³ych po wysiedleniu, z gruntów po rozwi¹zanych spó³dziel-
niach produkcyjnych i przekazanych z pañstwowych gospodarstw rolnych. Area³y gruntów zosta³y ju¿
czê�ciowo ustalone. W dalszym ci¹gu Wojewódzkie Zarz¹dy Rolnictwa z upowa¿nionymi pe³nomoc-
nikami zbieraj¹ materia³y i opracowuj¹ dok³adne dane o mo¿liwo�ciach osiedlenia i zagospodarowa-
nia.

Plan dzia³ania obejmuje dwa etapy.
Zak³adaj¹c, ¿e akcja powinna byæ zakoñczona do 1950 r., pierwszy etap zasiedlania obejmuje jesieñ

br. i wiosnê i jesieñ 1958 r., Drugi etap - koñcowy - jesieñ 1959 r. W tych bowiem okresach ze wzglêdów
gospodarczych mo¿liwe jest   racjonalne  grupowe zasiedlenie i zagospodarowanie.

W  zwi¹zku z tym jako zadania dla Komisji stawia:
a/ zewidencjonowanie wszystkich podañ jakie wp³ynê³y do Powiatowych Rad Narodowych, Woje-
wódzkich i Pe³nomocnika dla ostatecznego ustalenia ilo�ci chêtnych do powrotu;
b/ zewidencjonowanie area³ów gruntów uzyskanych po spó³dzielniach, z pañstwowych gospodarstw
rolnych i nie rozdysponowanych;
c/ ustalenie przeciêtnej wielko�ci dla gospodarstwa dla osiedleñców w poszczególnych powiatach,
maj¹c na uwadze to, ¿e gospodarstwa te winny byæ produkcyjne. Tê akcjê przygotowawcz¹ zakoñczyæ
do po³owy br.

Przechodz¹c do poszczególnych wytycznych dla województwa rzeszowskiego, Pe³nomocnik poda-
je , ¿e w pierwszym rzêdzie winny byæ  brane pod uwagê powiaty Gorlice, Jas³o, Krosno i Ustrzyki.

W zwi¹zku z masowym nap³ywem podañ na powiaty: Gorlice i Jas³o, na przyk³ad wed³ug rozezna-
nia przedstawiciela z Rzeszowa powiat Gorlice mo¿e przyj¹æ 520 rodzin, a ubiegaj¹cych siê jest 1.800
rodzin, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na te dwa powiaty.

Pomocy w rozeznaniu ludzi chêtnych do powrotu winni nam udzieliæ UTSK.
Równocze�nie nale¿y pamiêtaæ, ¿e ludno�æ polska wysiedlona w zwi¹zku z regulacj¹ gruntów

winna byæ tak¿e brana pod uwagê. /.../
Odno�nie powiatu Ustrzyki - jest propozycja ze strony Dyrekcji Lasów Pañstwowych, aby przy

osiedlach le�nych daæ mo¿no�æ pobudowania siê 10-15 rodzinom robotników le�nych na warunkach
udzielenia d³ugoterminowego, niskooprocentowanego kredytu z udzieleniem materia³ów budowla-
nych i jednoczesnym podpisaniem przez osiedlonych zobowi¹zaæ, ¿e w ci¹gu 10 lat bêd¹ pracowa³y w
lasach. /.../ Pe³nomocnik nie jest specjalnie zainteresowany tego rodzaju rozwi¹zaniem ze wzglêdu na
ograniczenie .do pewnego stopnia wolno�ci osobistej osiedlaj¹cych siê. /.../

W drugim etapie nale¿a³oby uwzglêdniæ powiaty: Lubaczów, Jaros³aw i Radymno, czyli czê�æ
pó³nocno-zachodni¹ województwa, kieruj¹c siê tymi samymi za³o¿eniami.

Odno�nie województwa lubelskiego:
przyjmuje siê analogiczne zasady postêpowania z tym, ¿e w pierwszym etapie nale¿y ¿yj¹c siê
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powiatami Bia³a-Podlaska, W³odawa i Parczew, a drugim powiatami Tomaszów, Hrubieszów i Che³m.
Uzgodniono z Wojewódzk¹ Rad¹ Narodow¹ Zarz¹dem Rolnictwa i przedstawicielem Korolko, ¿e w
terminie do 20 czerwca br. zostan¹ ustalone area³y gruntów, które bêd¹ do dyspozycji Pañstwowego
Funduszu Ziemi z przeznaczeniem dla osiedleñców. Nale¿y siê zastanowiæ nad pomoc¹ finansow¹ i
materia³ow¹ dla n owo buduj¹cych siê na tych terenach, uwzglêdniaj¹c mo¿liwo�ci wykorzystania
materia³ów pochodzeñ miejscowego jak równie¿ organizowania punktów wytwórczych materia³ów
budowlanych tak jak to zrobi³ G.S. w Tomaszowie, zak³adaj¹c wytwórniê pustaków. Dotyczy to
równie¿ rzeszowskiego z tym, ¿e na rzeszowskie trzeba bêdzie przydzieliæ dla buduj¹cych siê czê�æ
drewna.

Ogólnie przy zasiedlaniu trzeba braæ pod uwagê perspektywy rozwoje dane terenu, na przyk³ad
budowê zapory wodnej w Myczkowcach, kombinatu le�nego « Lesku i widzieæ mo¿liwo�ci powi¹zania
osiedlonych z perspektyw¹ rozwojow¹ terenu.

W zwi¹zku z tym Pe³nomocnik proponuje wyjazd Komisji na tereny Ustrzyk Górnych i Leska dla
zorientowania siê w sytuacji i potrzebach tych terenów ich stanu zaludnienia itp. /.../

Ponadto Komisja winna zastanowiæ siê, w jaki sposób nale¿y udzieliæ pomocy dla aktywizacji
ma³ych miasteczek typu Baligród, Synów, Sieniawa i innych - uruchomienie rzemios³a w takim Sanoku
czy Lesku jest konieczne.

Sprawa dróg jest szczególnie wa¿nym problemem w aktywizacji tych terenów i trzeba o tym mówiæ
i zagadnienie to poruszaæ w prasie dla zwrócenia uwagi na ten zasadniczy problem dla tych terenów i
przyspieszenie ukoñczenia budowy dróg. /.../

Odno�nie województwa krakowskiego:
w wyniku rozeznania w Wojewódzkim Zarz¹dzie Rolnictwa i nades³anych materia³ów, na    terenach

krakowskiego istniej¹ minimalne mo¿liwo�ci w powiecie nowotarskim. Pe³nomocnik uwa¿a, ¿e przy-
dzia³ hal i po³onin pod osadnictwo nie jest w³a�ciwe. /.../

Na zakoñczenie /Pe³nomocnik � B.H./ prosi cz³onków Komisji o zapytania i wnioski w przedstawio-
nych sprawach. Punkt 2. Przedstawiciel Redakcji �Nasze S³owo�, powo³uj¹c siê na artyku³ Ministerstwa
Rolnictwa, zamieszczony w �Trybunie Ludu� o maj¹cym nast¹piæ przekazania oko³o 125 ty�. ha z PGR
na tych województwach zapytuje, w jakim stopniu to jest realizowane. Jak bêdzie za³atwiana sprawa
zwrotu ma³ych nieruchomo�ci miejskich.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapytuje, czym siê bêd¹ kierowa³y Komisje i jakie kryte-
ria bêd¹ brane pod uwagê przy przydzia³ach gruntów lub gospodarstw dla powracaj¹cych, skoro ju¿
dzi� wiadomo, ¿e chêtnych do powrotu jest wiêcej ni¿ istniej¹ mo¿liwo�ci osadnictwa. Co siê stanie
z gospodarstwami, które zostan¹ opuszczone przez ludno�æ ukraiñsk¹ na ziemiach zachodnich.

Przedstawiciel UTSK zapytuje dlaczego Ukraiñcy maj¹ p³aciæ skarbowi pañstwa za         nadzielan¹
im ziemiê czy budynki, skoro zostawili je, nie otrzymawszy za to ¿adnej rekompensaty. Jaka bêdzie
wspó³praca z Komisj¹ dla aktywizacji Ziem Zachodnich w sprawach stabilizacji ludno�ci ukraiñskiej
na tych ziemiach.

Po udzielenie przez Pe³nomocnika odpowiedzi na postawione pytania przyst¹piono do dyskusji
nad poruszonymi przez pe³nomocnika zagadnieniami.

Zabieraj¹cy g³os w dyskusji Redaktor �Nasze S³owo� i przedstawiciel UTSK ocenili postulaty zawarte
w uchwale Sekretariatu KC Partii i przedstawiony przez Pe³nomocnika plan dzia³ania pozytywnie.

Redaktor �Nasze S³owo� wnosi o szersze dopuszczenie do udzia³u w Komisjach Wojewódzkich
przedstawicieli UTSK, powo³anie powiatowych i gromadzkich Komisji z udzia³em przedstawi ci lei
ludno�ci ukraiñskiej, liczenie siê z nastrojami panuj¹cymi w�ród ludno�ci polskiej i ukraiñskiej, doko-
nanie przegl¹du nadzielonych uprzednio gospodarstw poukraiñskich pracownikom i urzêdnikom, któ-
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rzy ekonomicznie tych gospodarstw nie wykorzystuj¹, ewentualnie odebranie im tych gospodarstw i
przydzielenie powracaj¹cym Ukraiñcom.

W sprawie województwa krakowskiego wnosi o powo³anie Komisji dla zbadania mo¿liwo�ci wyko-
rzystania gruntów po³o¿onych na wy¿szych terenach.

Sp³acanie przez ludno�æ  ukraiñsk¹ nale¿no�ci za nadzielone gospodarstwa, nawet w formie kredy-
towania, uwa¿a za nies³uszne.

W sprawie udzielania zezwoleñ na powrót ludno�ci ukraiñskiej przez Wojewódzkie Komisje jako
organ ostatecznej decyzji uwa¿a tylko w tym wypadku za s³uszne, o ile podejmowane decyzje bêd¹
jednog³o�ne.  W wypadku rozbie¿no�ci zdañ ostatecznie decydowaæ w tych sprawach winna Komisja
powo³ana przy Pe³nomocniku Rz¹du. /.../

Prosi Pe³nomocnika o spowodowanie wydania zarz¹dzeñ do MSW w sprawie, opieki nad maj¹tkiem
poukraiñskim, opieki nad ludno�ci¹ ukraiñsk¹. Zdarzaj¹ siê  bowiem wypadki niszczenia mienia po-
ukraiñskiego, z³e ustosunkowanie siê do ludno�ci ukraiñskiej, zwalnianie z pracy Ukraiñców w PGR na
ziemiach zachodnich. Podejmowanie uchwa³ przez gromadzkie rady o nie przyjêciu rodzin ukraiñskich
do miejscowo�ci, do których chc¹ wróciæ.

Obywatel Zimon - województwo rzeszowskie - na�wietla pracê Komisji Wojewódzkiej, która, wspó³-
pracuj¹c z UTSK, dokona³a ju¿ powa¿nych prac w powiecie gorlidzkim. Dok³adnie dokonano rozpo-
znania mo¿liwo�ci osiedleñczych na 27 wsiach. Zewidencjonowano grunty i budynki. Sprawdzono
wsie ca³kowicie niezasiedlone, gdzie ustalono mo¿liwo�ci dosiedlenia w indywidualnych wypadkach
po kilka i kilkana�cie rodzin. Prace te zajmuj¹ bardzo du¿o czasu i nie ma w tej chwili mo¿liwo�ci
przyspieszenia tych prac ze wzglêdu na szczup³¹ ilo�æ personelu w Wojewódzkim Zarz¹dzie Rolnictwa.

Polemizuje z wypowiedzi¹ poprzednika w sprawie opinii rad gromadzkich o przyjêciu lub nieprzy-
jêciu zg³aszaj¹cych siê do powrotu. Uwa¿a, ¿e nale¿y liczyæ siê z opini¹ miejscowej ludno�ci, która w
wielu wypadkach zna przesz³o�æ powracaj¹cego. /.../

Uwa¿a, ¿e zagadnienia antagonizmów nie da siê rozwi¹zaæ drog¹ zarz¹dzeñ. Sprawy te powinny byæ
rozwi¹zywane w drodze wzajemnego zrozumienia, perswazji z udzia³em POP, Komitetów Powiatowych Partii.

Obywatel  Bojarski - przedstawiciel UTSK - ustosunkowuje siê do uchwa³y Sekretariatu KC, podkre-
�laj¹c jej znaczenie w naprawieniu krzywd wyrz¹dzonych ludno�ci ukraiñskiej ze strony -Partii w w³adz
Polski Ludowej -jednocze�nie uwa¿a, ¿e niektóre artyku³y w prasie, na przyk³ad artyku³ Pietrzaka, nie
stwarzaj¹ warunków do normalizacji i wytworzenia odpowiedniej atmosfery wokó³ tych spraw. Podnosi
sprawê uchwa³ gromadzkich rad w sprawie przyjêcia lub nieprzyjêcia zg³aszaj¹cego siê do powrotu i
stwierdza, ¿e istniej¹ tendencje ze strony ludno�ci i w³adz do niedopuszczania    w osiedlaniu Ukraiñ-
ców. Uwa¿a, ¿e nie mo¿na i nie nale¿y traktowaæ inaczej ludno�ci ukraiñskiej wysiedlonej i pozbawio-
nej mienia jak osiedleñców obywateli polskich.

W sprawie stabilizacji ludno�ci ukraiñskiej, osiad³ej na zachodzie, brak jest odpowiednich zarz¹-
dzeñ normuj¹cych te sprawy. Wnosi o wej�cie w porozumienie z Komisj¹ dla Ziem Zachodnich dla
skoordynowania prac w tym kierunku. Wnosi o dawanie niezw³ocznych zezwoleñ na osiedlanie siê na
wolnych gospodarstwach,

Obywatel Izbicki - PPRN w Lublinie - o�wiadcza, ¿e na Lubelszczy�nie temperatura zadra¿nieñ
znacznie zmala³a. Sprawy te nale¿y uznaæ za za¿egnane Reszty dokona czas. Wytwarzanie odpowied-
niej atmosfery i zgody wspó³¿ycia w�ród ludno�ci zale¿y w du¿ej mierze od nas. O sprawach zadra¿nieñ
uwa¿a, ¿e raczej nie nale¿y pisaæ.

Obywatel Korolko - województwo lubelskie - wyja�nia, ¿e Komisje Powiatowe nie przejê³y jeszcze
ca³kowicie gruntów od PGR. Czê�æ przyjmowanych gruntów stanowi VI klasê gleb nadaj¹cych siê pod
zalesianie.
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W powicie Bia³a Podlaska, Parczew i W³odawa czê�æ ludno�ci ukraiñskiej ju¿ powróci³a i obecnie
ubiega siê tylko o prawny zwrot w³asno�ci. Sprawa l uregulowania tytu³ów w³asno�ci dla tych, co
powrócili jest w tej chwili najwa¿niejsza. Stwierdza wypadki poddzier¿awiania gospodarstw poukraiñ-
skich uprzednio nadzielonych. W wypowiedzi swojej zmierza do wydania odpowiednich zarz¹dzeñ dla
uregulowania fach spraw. /.../

Obywatel Perun - przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych -wypowiada siê w sprawie w³a-
sno�ci miejskich, które obecnie znajduj¹ siê w zarz¹dzie budownictwa mieszkalnych rad narodowych.
Uwa¿a, ¿e nale¿y tam, gdzie to jest mo¿liwe, dokonaæ zwrotu tych nieruchomo�ci i uregulowaæ sprawy
rekompensaty. Wnosi, aby w prasie �Nasze S³owo� na�wietla³o dzia³alno�æ Komisji i ¿eby poruszone
dzi� zagadnienia by³y w³a�ciwie na�wietlone przez prasê.  Wnosi o wci¹gniêcie do Zespo³ów Robo-
czych ustalaj¹cych na powiatach mo¿liwo�ci zasiedlenia i stany posiadania przedstawicieli Ukraiñców.

Na tym dyskusja zosta³a zakoñczona.
Punkt 3. W podsumowaniu Pe³nomocnik stwierdza, ¿e, jak wynik³o z dyskusji, przedstawiony plan

dzia³ania zosta³ przez komisjê przyjêty. Z wniesionymi uwagami odno�nie przyspieszenia prac nad
ustalaniem area³ów gruntów, szybkim wydawaniem zezwoleñ na osiedlenie siê, rozszerzanie Komisji
przez szerszy udzia³ w nich przedstawicieli Ukraiñców zgadza siê i uwa¿a je za s³uszne.

Zespo³y robocze, powo³ane do zbadania spraw mo¿liwo�ci powrotu Ukraiñców, winny badaæ w
ka¿dym indywidualnym przypadku stan posiadania powracaj¹cych przed wysiedleniem i umo¿liwiaæ
im osiedlanie siê na tych samych gospodarstwach.

Odno�nie potrzeby ewentualnego wydania odpowiednich zarz¹dzeñ w sprawie zabezpieczenia in-
teresów ludno�ci ukraiñskiej na ziemiach zachodnich, rekompensaty za utracone mienie, ochrony mie-
nia, ustosunkowania siê rad gromadzkich do osiedlaj¹cych siê itp. Pe³nomocnik Rz¹du omówi te spra-
wy z Prezesem Rady Ministrów. W sprawie zwrotu nieruchomo�ci w ma³ych miastach Pe³nomocnik
Rz¹du jest za tym, aby tam, gdzie bêdzie to mo¿liwe, nieruchomo�ci zwróciæ, nie naruszaj¹c jednak
aktów nadania. Zagadnienie rewizji nadzielonych gospodarstw nie rolnikom oceny, czy kto� dobrze
gospodarzy czy �le i ewentualnego odebrania mu tego gospodarstwa jest trudne i uzale¿nione od
ca³ego szeregu okoliczno�ci. /.../  W sprawie wspó³pracy z Komisj¹ Ziem Zachodnich i stabilizacji
ludno�ci ukraiñskiej na tych ziemiach - wspó³praca ta zostanie nawi¹zana i o wynikach rozmów w tych
sprawach komisja zostanie poinformowana.

W sprawie na�wietlania dzia³alno�ci Komisji Wojewódzkich Pe³nomocnik uwa¿a, ¿e prasa winna
byæ informowana o przebiegu prac tych Komisji, jak równie¿ prosi przedstawicieli prasy o wyjazdy do
poszczególnych województw Reasumuj¹c, Pe³nomocnik zobowi¹za³ cz³onków Komisji do przyspie-
szenia za³atwiania w przyjêtych terminach spraw zwi¹zanych z przedstawionym programem dzia³ania.

Na tym posiedzenie Komisji zosta³o zakoñczone.
Protoko³owa³ Smoktunowicz
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1956, Ïøåìê³â Øïðîòàâñüêîãî ïîâ³òó1. - Ñêàðãà ëåìê³â ç Ïøåìêîâà äî ÃÏ ÓÑÊÒ
íà âîðîæå ñòàâëåííÿ äî íèõ ïîëüñüêî¿ ëþäíîñòè

Ìè, Ëåìê³ ïðîæèâàþ÷è íà çàõîä³, çâåðòàºìî ñÿ äî âàñ ç ö³ëîì ïðîçüáîì î çà³íòåðåñîâàíÿ
ÿê çàîáõîä³àò ñ³ÿ ïîëüñêà ëþäíèñò ç íàìè â îêîëèö³ Ïøåìêîâà, ïîâ. Øïðîòàâà. îäæå ïîëüñê³å
ñïîëå÷åíüñòâî çàáîðîíüþº íàì âèõîäèòè íà âóëèö³ òà ãîâîðèòè ð³äíîþ ìîâîþ. Áî êîëè ãîâîðèìî
ïî ñâîéîìó ÷è ò³æ ñï³âàºìî, òî ïîëüñêà ìîëîä³æ ìå÷å çà íàìè êàì³íüîì ³ ïðîêëèíàþò íàñ �Wy
w�ciek³e Ukraiñcy, tu nie macie prawa, tu jest Polska, a nie Ukraina�

Òî ìè çâåðòàìî ñÿ äî ïîëüñê³õ âëàö â ò³õ ñïðàâàõ, òî ãîâîðéàò íàì �Jeszcze was nie zabili�.
Òàê æå ôàêò³â òàê³õ éåñò áîãàòî ³ íà ò³ ï³äñòàâ³ äîìàãàºìî ñÿ ïîâîðîòó íà ñòàð³ ì³ñüö³à.
Ìàêñèì÷àê ³ ³íø³ íàø³ Ëåìê³

2a

1956, 24 âåðåñíÿ, Âàðøàâà. - Ïðîõàííÿ ÃÏ ÓÑÊÒ äî ² ñåêðåòàðÿ Âîºâ³äñüêîãî
êîì³òåòó ÏÎÐÏ ó Çåëåí³é Ãîð³ çàéíÿòèñÿ ñèòóàö³ºþ ëåìê³â ó Ïøåìêîâ³

Zarz¹d G³ówny UTSK w Warszawie nadsy³a pismo Ob. Maksymczaka Mitra, zam. w Przemkowie,
pow. Szprotawa w sprawie dyskryminacji Ukraiñców.

Prosimy o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i wyci¹gniêcie wniosków w stosunku do winnych.

Prezes Towarzystwa
     Stefan Makuch

Do Zarz¹du G³ównego
Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno -

Kulturalnego w Warszawie
Za¿alenie

My, £emki, ¿yj¹c na Zachodzie, zwracamy siê do Was z pro�b¹ o zainteresowanie siê, jak obchodzi
siê polska ludno�æ   z nami w okolicach Przemkowa.

Polskie spo³eczeñstwo zabrania nam wychodziæ na ulicê i rozmawiaæ w jêzyku ojczystym oraz
�piewaæ swoje piosenki. M³odzie¿ rzuca na nas kamieniami i przeklina nas �wy w�ciek³e Ukraiñcy, tu
nie macie prawa, tu jest Polska, a nie Ukraina�.

Zwracali�my siê do polskich w³adz w tych sprawach, to odpowiadaj¹ nam:
�Jeszcze was nie zabili�.
Faktów takich jest du¿o  i na tej podstawie domagamy siê powrotu na stare miejsca zamieszkania.

Maksymczak
 i inni £emki

Za zgodno�æ:Sekretarz Generalny -  Grzegorz Bojarski

1 Äîêóìåíò áåç ì³ñÿ÷íî¿ ³ äåííî¿ äàòè.
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1956, Ãóòà Âåëèêà Ìîðîíçüêîãî ïîâ³òó1. - Ïðîõàííÿ  ßðîñëàâà Ìåëüíè÷êà äî ðåäàêö³¿
�Íàøå ñëîâî� ùîäî ïîâåðíåííÿ äî ð³äíîãî äîìó â Â³ëüøàíö³

Äî Çàðÿäó Ãîëîâíîãî óêðà¿íñüêîãî Òîâàðèñòâà Ñïóëå÷íî Êóëüòóðàëüíîãî â Âàðøàâ³
ß Ìåëüíè÷åê ßðîñëàâ çâåðòàþñÿ ñüà ç æàëüîì äî òåáå, ðåäàêöèéî Íàøîãî Ñëîâà, â ñïðàâ³

ò³é, æå   ç³ñòàâ    ³ì âèñåëåíèé â 1947 ð   ç³ ñåëà Wilszanica Wielka,  pow Lesko ÷åðåç àêö³þ
Â ³ îñåëåíèé â woj Olszty, pow Mor¹g, se³o Huta. ³ â³ä òîãî ÷àñó íå ìàéó æèòüà, ÿê ïîâèííî,
äëÿòîãî, ùî ÿ äóæå â³ä÷óâàéó êðèâäó, áî êîëè íàñ âèñåëåíî, òî ÿ çàëåäâ³ ìàâ 14 ë³ò, à áóëî íàñ
òðîéå.    ìîëîäøèé ³ øå ìîëîäøà ñåñòðà, ³ øå Ìàìà, êîòðà ñüà íàìè îï³êîâàëà ³ ìàìà â 1950
ð ïîìåðëà. Òàê øî ÿ ç³ñòàâ ö³ëèì îï³êóíîì äâîéå ñèð³ò ³ òî áóâøè ñàì ìàëî ë³òí³ì, ³ äî òîãî
áóëè ìè îñåëåí³ â òàê³ áóäèíê³, êîòð³ ïîïðîñòó âàëèëèñüà, òî ÿ øî ìàâ ñèëè, òî ðåìîíòîâàâ, íî
òåïåð âæå çîâñ³ì âàëüàòñüà, áî òî äóæå ñòàð³, êîòð³ íå íàäàéóòñüà äî ðåìîíòó, òàê øî ÿ äàëü³
æèòè íåìîæó.

 ³ Ïèñàâ³ì ê³ëüêà ðàç³â Ïîäàíüà â ò³é îïðàâ³ ³ ÿêîñü í³õòî ñüà òèì íå çà³íòåðåñîâàâ.
À òåïåð ÿ ä³ñòàâ ëèñòà â³ä Ò³òêè, ùî íàø Áóäèíîê â Â³ëüøàíèö³ ÿêèéñü Ïåöóê Áðîíü³ñëàâ

ìàéº ðîç³áðàòè ³ áóäîâàò³ ñîá³ ïðè ìîéîìó äîì³, òî äî òîãî ÷àñó â³í â³ä 1947 ð ç³ñòàâèâ ñâ³é ä³ì
³ ìåøêàâ â ìî¿ì, à òåïåð ìàº ïåðåáóäîâàò³ íà ñâîéîìó ïëüàö³. Òî ìåí³ äóæå ïðèêðî, ùî ÿ òó
ç³ñòàâ âèñåëåíèé ³ íåìàéó     ïîïðîñòó äå æèòè, à òàì ÿêèéñü Ïåöóê ìàéå ñâ³é ä³ì ³ ùå äî òîãî
õî÷å ðîç³áðàò³ ì³é, ³ áóäîâàòè äðóãèé, òî ÿ âëàñüí³ äëüà òîãî çâåðòàéó ñüà äî âàñ, áî ìåí³ äóæå
ïðèêðî ñ òîãî, ùî ÿ òàê ìóøó á³äóâàò³, êîëè ÿ ìàéó ñâ³é ä³ì äîáðèé, êîòðèé ì³é Áàòüêî òüàæêî
áóäîâàâ, ùî àæ ïîìåð.

À òåïåð, êîõàíà ðåäàêöèéî, â³äïîâ³÷ ìåí³, ÷è éåñò ìîæëèâå, ùîáè â³í ìàâ ïðàâî ðîç³áðàòè
ì³é ä³ì. Áî ÿ íà òî ïîçâîëèòè íå ìîæó, áî ÿ õî÷ó òàì ñàì ïîâåðíóò³, áî ÿ äàë³ â òèõ âàðóíêàõ
æèòè íå ìîæó?

÷åêàì íà â³äïîâ³òü,
Jaros³aw Melnyczek

3a

1956, 3 âåðåñíÿ, Âàðøàâà - Â³äïîâ³äü ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÃÏ ÓÑÊÒ
Ã. Áîÿðñüêîãî ß. Ìåëüíè÷êîâ³

Ó â³äïîâ³äü íà Âàøå ïèñüìî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ó ñïðàâ³ ðîçá³ðêè äîìó â ñåë³ Â³ëüøàíèöÿ
ïîâ³ò Ë³ñüêî ñè´íàë³çóºìî Ïðåçèä³þ ïîâ³òîâî¿ Ðàäè íàðîäîâî¿ â Ë³ñüêó.

Â ñïðàâ³ Âàøîãî ïîâåðíåííÿ íà äàâíå ì³ñöå çàìåøêàííÿ òðåáà íàïèñàòè çàÿâó äî Ïîâ³òîâî¿
Ðàäè Íàðîäîâî¿ â Ë³ñüêó, ÿêà ò³ëüêè ìîæå äàòè íà öå äîçâ³ë. Â çàÿâ³ ïîäàéòå, ùî ãîñïîäàð,
ÿêèé ñèäèòü â áóâø³é Âàø³é õàò³, ìàº ñâ³é ä³ì.

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð
Ãðèãîð³é Áîÿðñüêèé

1 Äîêóìåíò áåç ì³ñÿ÷íî¿ òà äåííî¿ äàòè.
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1956, 3 âåðåñíÿ, Âàðøàâà. - Çâåðíåííÿ ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÓÑÊÒ   Ã. Áîÿðñüêîãî
äî ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿ íàðîäíî¿ ðàäè â Ë³ñüêó ùîäî ñïðîáè ðóéíóâàòè ä³ì ß. Ìåëüíè÷êà
â Â³ëüøàíèö³

Do Zarz¹du G³ównego Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego w Warszawie nades³a³
list obywatel Mielniczek Jaros³aw, zamieszka³y obecnie we wsi Huta Wielka, powiat Mor¹g, wojewódz-
two olsztyñskie, w którym informuje nas, ¿e obywatel Bronis³aw Piecuk rozbiera w³asny dawniej jego
dom we wsi Wilszanica w powiecie Lesko. Obywatel Mielniczek zaznacza, ¿e obywatel Bronis³aw
Piecuk ma swój w³asny drugi dom.

Prosimy zainteresowaæ siê t¹ spraw¹, gdy¿ wywo³uje ona niepotrzebne komentarze. O wynikach
za³atwienia sprawy prosimy powiadomiæ Zarz¹d G³ówny UTSK w Warszawie, ul. Wiejska 16.

Sekretarz Generalny
Grzegorz Bojarski

4

Ïðîõàííÿ Ñåìåíà Ñîêà÷à äî ÃÏ ÓÑÊÒ ïîìîãòè éîìó îòðèìàòè õàòó â ñåë³ Áîäíàðö³1

ß, ãðîì Ñîêà÷ Ñåìåí, ìåøêàì â ñåë¿ Ðîáîæíèê, ïèñàâ ºì ïðîçüáó äî âîºâ³äñòâà Ðàø³âñêîãî
î ïîâîðîò äî ñâîãî ñåëà ð³äíîãî Áîäíàðêè, òî ì³ ïðèéøëà â³äïîâ³äü, ùî ìîþ ïðîçüáó ñêåðóâàëè
äî Ïîâ³òó Ãîðëèöüêîãî äî ðîçñìîòðåíÿ ³ ìàëè ì³ äàòè â³äïîâ³äü, òî âæå ì³ñÿöü ìèíàº ³ íåìà
íè÷îãî. ß ïðîñèâ Âîºâ³äñòâî, ùîáè ì³ ïðèä³ëèëè õàòó Ñòåôàíà ²âàëèêà, ìîºé æåíè áðàòà,
êîòðè âè¿õàë äî Ðàäÿíñêîãî Ñîþçó 1945 ðîö¿, à â 1948 ïîìåð, òàì ó õàò³ ñèä³ë îñàäíèê ïîëÿê,
à â ò³ì ðîö¿ ïî æíèâàõ ïåðåéøîâ äî ñóñ³äíîé õàòè, à òà áóëà ïóñòà, ³ ÿ äëÿòîãî çðîáèâ íà íþ
ïðîçüáó, áî ÿ òó õàòó ïîìàãàëü áóäóâàòè, à ìîÿ õàòà ç³ñòàëà çíèùåíà ÷åðåç ïîæàð â 1945 ðîö¿.
à ÿ âæå õîðóþ 5 ðîê³â íà ðèìàòèçì ³ âæå ìàþ 56 ë³ò, òîâæå íåìàþ ñèëè òàê ïðóòêî
ïîáóäóâàòè ñâîþ. ß ï³ñëàâ îòïèñ îò òîé ïðîçüáè ³ äî âàç, äîðîã³ äðóç¿, ³ òåïåð òîæå çâåðòàþ ñÿ
äîâàç ³ ïðîøó äóæå ñåðäå÷íî, ùîáè çàíÿëè ñÿ ìîºþ ñïðàâîþ ³ ïîâ³äîìèëè íàøèõ ïðåäñòàâíèê³â,
êîòðè ñóòü ñòâîðåíè Ó.Ñ.Ê.Ò. â Ãîðëèöÿõ, ùîáè ñÿ çàíÿëè òîì ñïðàâîì, áî, ìîæå, çíîâ çàðÿä
ðîç³áðàòè òó õàòó àáî ³íøîãî îñàäíèêà äàòè. ÿ áè äóæå ðàäî    õîò³â òàì ñÿ ïîâåðíóòè ³ òàì
ñâîþ ãîëîâó ïîëîæèòè, à ä³òè ìî¿, ùîáè áóëè ùàñëèâè ³ ïðîæèâàëè â ùàñòþ äëÿ ñâîãî íàðîäó.

ß âè÷èòàâ â Íàø³ì Ñëîâ³ â Íð 14., ùî âæå â Ãîðëèöüê³ì Ïîâ³ò³ º âæå òàêà êîì³ñ³ÿ, ÿ äóæå
ñÿ òèì ðàäóþ, ùî íàø Îðãàí Ãîëîâíîãî ïðàâë³íÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíå êóëüòóðíîãî Òîâàðèñãâà
òàê ùèðî ïðàöþº äëÿ ñâîãî íàðîäó, ³ ïðîøó ìåí¿ â³äïèñàòè, ÿê ñÿ òà ñïðàâà ìàº, áî ÿ íå ìîæó
ïî¿õàòè äî Ãîðëèöü àí³ äî ñâîãî ñåëà Áîäíàðêè, áî ÿ ïðàöþ ìàì ðÿäîâó íà äîðîæ³, òî ìåíå
íåçâ³ëüíÿò, à óðëüîï âæåì âèêîðèñòàëü, ÿê áèë ºì âñåíàòîð³óì â ìàþ. Ùå ìóøó ïàðó ñë³â
íàïèñàòè äî íàøîãî Òîâàðèñãâà, áî çäàº ì³ ñÿ, ùî ìåí¿ çîâñ¿ì çðîáèòü ñÿ ëåêøå, ÿê ÿ ñÿ
âèïîâ³ì. ß ïðàöüóþ íà äîðîæ³ ðÿäîâ³ ³ ñòàðàì ñÿ, ùîáè áóëî ÿê íàé á³ëüøå çðîáëåíî, ³ äîáð³,
à çà âñå ìî¿ íàäçîðö¿ ùîñè ìàþòü äî ïîâ³äæåíÿ, à òî äëÿòîãî, ùî ÿ íå ïîëÿê ³ íå ñòèäæó ñÿ

1 Äîêóìåíò áåç äàòè ³ ì³ñöÿ.
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ñâîº¿ Íàöè¿. ìî¿ êîëå´³ ïîëÿê³ ìåíüøå ðîáëÿãü, ÿê ÿ, ³ äîðîãó ã³ðøó ìàþòü, ÿê ìîÿ, à ïðåì³þ
á³ëüøó áåðóòü îä ìåíå, òî íåðàç, ÿê ïðèéäó äîäîìó, òî ñÿ ì³ ïëà÷å, ÿê ìàë³ äèòèí³, ùî ³ ¿ñòè ñÿ
ì³ ñòîãî íå õî÷å. Çàùî ÿ òàê òåðïþ é âñ¿ ìî¿ áðàòÿ Óêðà¿íüö¿? ³ íå ìîæó çðîçóì³òè, äëÿ÷îãî òîé
íàð³ä óêðà³íüñê³é òàê çàâñå ãíåâîëè, òàê³ 45 ì³ë¿üîíîâèâåëèê³ ³ íåìà ñ-âîå¿ äåðæàâè, ò³ëüèê òàê
ïîòîðãàíè íà êóñî÷êè. ×è íàñ Ìàòè âòàêó ãîäèíó ïîðîäèëà íåùåñëèâó? Ò³ëüêè ìåíå òî Íàøå
Ñëîâî ïîìò³øàº, òî ºãî ³ 5 ðàç³â ÷èòàì, áî çäàâ ì³ ñÿ, ùî ÿ çî âñ³ìè Óêðà³íüöÿìè ãîâîðþ,
ò³ëüêè á³ëüøå ïðîùó ïèñàòè, ùîáè áóëî ùî ÷èòàòè; ³ ïðîøó ùå ðàç, ïîïðèéòå òó ñïðàâó ÿê
ò³ëüêî ìîæåòå. ² æè÷ó íàøîìó Òîâàðèñòâó Ñóñï³ëüíîìó âñüîãî íàé êðàùîãî, Ùàñòÿ, âàø äðóã.

Ñåìåí Ñîêà÷

5

1956, 30 âåðåñíÿ, Âàí´ðîäíî Ë³ãíèöüêîãî ïîâ³òó. - Çàÿâà ²âàíà Þùàêà äî ÃÏ
ÓÑÊÒ ïîìîãòè éîìó âåðíóòèñÿ äî ñåëà Áîäíàðêè

Íèæå ï³äïèñàíèé Þùàê ²âàí, ñèí Äèìèòðèÿ, ïåðåñåëåíèé ç àêöè¿ �Â� äíÿ 27 ÷åðâíÿ
1947 ð. ç³ ñåëà Áîäíàðêà, ïîâ³ò Ãîðëèö³, âîº. Ðÿø³â, ç³ ñâîãî âëàñíîãî äîìó ³ ãîñïîäàðêè
ð³ëüíî¿, à ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî åñòåì íàðîäîâîñòè óêðà¿íñêî¿, òåïåð òèì÷àñîâî çàìåøêàëèé â
ñåë³ Âàíãðîäíî, ïîâ³ò³ Ë³ãíèöÿ.

Â ïîïåðåäí³õ ðîêàõ ê³ëüêà ðàç³â ºì âíîñèë ïðîçüáó äî Ïðåçèäèóì Ïîâ³òîâî¿ Ðàäè Íàðîäîâî¿
â Ë³ãíèöè î îñ¿äëåíÿ ìåíå â äåêîòðèõ ñåëàõ ïðèì³ñòîâèõ, ïîíåâàæ ÿ óì³þ êðàâåöêå ðåìåñëî, òî
ÿ õîò³â ïðàöþâàòè â äåíåêîòð³ì âàðñòàò³ êðàâåöê³ì â Ë³ãíèöè, àëå äî ñåãî ÷àñó íåìà æàäíî¿
íàä³¿ ³ ÷åðåç òî äî ñåãî ÷àñó ÿ íåîñ¿äëåíèé.

Óâàæàþ, ùî âèñ¿äëåíå ìåíå ç ð³äíî¿ õàòè é ãîñïîäàðêè ð³ëüíî¿, áåçï³äñòâè, â òàê âàðâàðñüê³é
ñïîñ³á çðîáëåíî ìåí³ âåëèêó êðèâäó, ç êîòðîþ ÿ íèêîëè íåìîæó ïîãîäèòèñÿ.

Ïðîøó ïåðåäàòè ìîþ ñïðàâó äî âëàñòè â³äïîâ³äíî¿ â ö³ë³ ïåðåãëÿíåíÿ º¿ ³ ïîçâîëåíÿ ìåí³
âåðíóòèñÿ íà ìîº âëàñíå ãîñïîäàðñòâî, êîòðå ÿ îòðèìàâ â³ä ðîäè÷³â, òàê ÿê ð³âíîïðàâíîìó
îáèâàòåëåâè Ïîëüñê³ Äåìîêðàòè÷íî¿.

Îñâ³ä÷àþ, ùî ÿ ³ ìîÿ ðîäèíà íå ìîæåìå çàìåøêóâàòè íà òåðåí³ âîºâ³äñòâà Âðîöëàâñüêîãî,
òàê ÿê íàì êë³ìàò íåâ³äïîâ³äàò òèõ ñòîð³í, êîëèçìåñÿ íàðîäèëè ³ çàìåøêóâàëè â ãîðàõ íà
ï³äêàðïàòþ. ² òåïåð ÿ ³ ìîÿ ðîäèíà äóæå ÷àñòî õîðóºìå çïîâîäó çì³íè êë³ìàòó.

Íàäì³íÿþ, æå ìîþ õàòó Íð 85 â ñåë³ Áîäíàðö¿, ïîâ³ò Ãîðäèí³, ç ê³íöåì âåðåñíÿ ñåãî ðîêó
ïî÷àëè ðîçáåðàòè, à ò³ëüêè ñïåöÿëüí³ äëÿòîãî, ùîáè ÿ íåìàë ìîæíîñòè âåðíóòèñÿ íà ð³äíó
çåìëþ. Ïîíåâàæ ìîÿ õàòà áóëà â äîáð³ì ñòàí³.

Ç óâàãè íàòî, ùî ìîþ õàòó âæå ðîçáåðàþò, òî ïåðåäñòàâëÿþ ùî íàñòóïàº:
1/ ÷è íåìîæíà çàáîðîíèòè íèùåííÿ ìîºãî äîìó?
2/ ÷è íåìîæíà çàáåñïå÷èòè ðîç³áðàíèé ìàòåðèÿë çìîºãî äîìó ãäåáè â³í íå áóâ?
Ç/ ÷è íåìîæíà ïðèñï³øèòè çàðÿäæåíÿ î ïîâèùèì âèêîíàíþ ùîäî ìîºãî äîìó?
×åðåç òî ïðîøó Ãîëîâíå Ïðàâë³íÿ Óêðà¿íñüêîãî Ñ.Ê. Òîâàðèñòâà ïðåäëîæèòè ïîâèâøó

ñïðàâó äî âëàñòè â³äïîâ³äíî¿ â ö¿ëè çàëàòâ³íÿ. Äîäàþ, ùî îñê³ëüêî ìîÿ õàòà áóäå ðîç³áðàíà, òî
áóäó äîìàãàòèñÿ â³äøêîäóâàíÿ â âàðòîñòè ìàòåðèÿëó ³ ïðàö³ íà â³äáóäîâó òàêîãî äîìó, ÿê³é ì³é
ºñò. ² ïðîøó, àáè ìîÿ ñïðàâà áóëà çàëàòâëåíà ôîðìàëüí³, íà ìîþ ïðîçüáó, ÷åðåç â³äïîâ³äíè
âëàñòè.

Þùàê ²âàí

Ä O Ê Ó M E H T È
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1956, - Â³äïîâ³äü ïðåçèä³¿ Íàðîäíî¿ ðàäè â Ñÿíîö³ ²çèäîðîâ³ Ñåíöåâ³ íà éîãî
ïðîõàííÿ äàòè äîçâ³ë íà ïîâîðîò ó ñåëî Ìîðîõ³â

W odpowiedzi na Wasz¹ pro�bê, skierowan¹ do tutejszego Prezydium PRN w Sanoku w sprawie pozwo-
lenia na powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania, tj. wsi Morochów wzgl. Mokre - Prezydium zawia-
damia, ¿e na skutek braku polnych domów na terenie gromady Mokre i powiatu nie mo¿e za³atwiæ pozytyw-
nie pro�by. Domy zosta³y rozdysponowane i aktem nadania przekazane na w³asno�æ osiedleñcom.

Z powy¿szych motywów podanie za³atwia siê negatywnie.

Za Prezydium Rady Narodowej
Wojtuszewski Stanis³aw

z-ca Przewodnicz¹cego Prezydium
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1956, 20 æîâòíÿ, Çåëåíåâî Êîëîáæåçüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ ²çèäîðà Ñåíöÿ äî
ÓÑÊÒ ñïðèÿòè éîãî ïîâîðîòîâ³ â ñåëî Ìîðîõ³â

Äîðîãå òîâàðèñòâî! Çâåðòàþñÿ äî âàñ ñïðîñüáîþ î ïîì³÷. ß õîò³âáè ïîâåðíóòè â ñâî¿ ð³äí³
ñòîðîíè. Òî çíà÷èòü äî ñåëà Ìîðîõîâà ëþá Ìîêðîãî â ïîâ³ò³ Ñÿí³ê. Îäæå, ÿ çâåðíóâñÿ ñïðîñüáîþ
äî ÏÐÍ ó Ñÿíîö³. Òî âîíè ìåí³ â³äìîâèëè çïîâîäó áðàêó ìåøêàíü. Òî ÿ ïî¿õàâ òàì ïîäèâèòè, áî
ìàìà ìåí³ ïèñàëè, ùî ìîÿ õàòà ñòî¿òü. ³ ä³éñíî õàòà ìîÿ ñòî¿òü ïóñòî, òðè ë³òà ÿê îïóñòèâ º¿
îñàäíèê, êîòðèé â í³é ìåøêàâ. Õàòà ïóñòà, òðîõà çíèùåíà ³ äàëüøå íèù³º. ñòîäîëó ðîç³áðàëè ³
õàòó ïîòðîõà ðîçáåðàþòü îñàäíèêè íà îïàë. Öå â ìåíå îäíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ ïîâåðíóòèñü.

Äðóãà ìîæëèâ³ñòü öå òàêà: ìàþ òàì ìàìó, êîòðà ìàº ãîñïîäàðêó â ñåë³ Ìîêð³ì, ïîâ. Ñÿí³ê.
Ìàìà ñòàðà, 60 ë³ò, íåìîæå ñàìà âåñòè ãîñïîäàðñòâà. Äî òåãî ÷àñó ïîìàãàâ º¿ çüÿòü. Òåïåð
çüÿòü   ñÿ áóäóº ³ ìàâ ñâîþ äçüÿëêó, ³ êàçàâ ìåí³, ùî ìàì³ ïîìàãàòè íå áóäå, áî â³í ìàº ïðàö³
äîñèòü íà ñâî¿ì. À ìàìà, ùî çàáàãàòî ìàðóäèòü, çàçíà÷óþ, ùî øâà´åð, ïîëÿê, ìàº äèòèíó, à
ìàìà      ãîâîðÿò ïî ñâîºìó ³ òó ñóòü ò³ íåïîðîçóì³íÿ.

Îäæå ÿ ïî¿õàâ äî Ñÿíîêà äî ÏÐÍ ³ ñïèòàâ, äëÿ÷îãî âîíè íåõîòÿò ïîçâîëèòè, ùî õàòà ìîÿ
ñòî¿òü ïóñòà, ùîáè ñêàçàëè, ÷è â³ëüíî âåðòàòèñü, ÷è í³. Òî ìåí³ ñêàçàëè, ùî âîíè ïî ñåì³ì
ïëåíóì ãîâîðÿòü ïðàâäó. Çàëèøèëè ìåíå â áþð³ ³ âèéøëè, ³ ò³ëüêè ÿ ñÿ äîâ³äàâ. Áî ÿ ¿ì êàçàâ,
ùî ÿ ðîá³òíèê, ãîñïîäàðñòâà íåìàþ íà çàõîä³, ò³ëüêè õîäæó äî ïðàö³, òî äåðæàâà íå ïîíåñå
æàäíî¿ øêîäè ÿê íå õîòÿò â³ääàòè ìîº¿ çåìë³, òî í³, òî ÿ ï³äó äî ìàìè ³ áóäó ïðàöþâàòè, à ìàìà
áóäóòü ìåí³ ïðè ä³òÿõ.

Îäæå çâåðòàþñÿ äî òîâàðèñòâà î ïîì³÷. Ïðîñüáó ñâîþ óçàñàäíÿþ òèì: ÿ º áàòüêîì 10 ä³òåé
äî ë³ò 14, ìåíø³ ä³òè óñ³ õîð³ íà êðèâèöþ, òóò ìàéæå òåïëà íåìà, çàâñ³äè çèìíî, ë³êàð³ êàæóòü
òðèìàòè ä³òè íà ñîíö³, ç³ ñòàðøèõ ä³òåé, ÿê âèêàçàëè ø÷èïëåíÿ, òî õîð³ íà ïëóöà. ² ïðîøó òî
ò³ëüêè äëÿ äîáðà ñâî¿õ ä³òåé, õîò³âáèì ïîâåðíóòè â Ãîðè. Îäæå äóæå ïðîøó ÓÑÊÒ ïðèéòè
ìåí³ ñïîì³÷åþ: ³ ïîìîæ³ò ìåí³ â ò³é ñïðàâ³. Ïðîøó î â³äïîâ³äü.

Ñåíöüî
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1956, 25 æîâòíÿ, Âàðøàâà. - Â³äïîâ³äü ÃÏ ÓÑÊÒ ²çèäîðîâ³ Ñåíöåâ³ íà éîãî ïðîõàííÿ
ñïðèÿòè ïîâåðíåííþ äî ñåëà Ìîðîõîâà

Ó â³äïîâ³äü íà Âàøå ïèñüìî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ñòàðàºìîñü ïðî çì³íó ïîñòàíîâè â Âàø³é
ñïðàâ³ Ïðåçèä³¿ ÏÐÍ â Ñÿíîö³. Äóìàºìî, ùî çàëàãîäÿòü Âàøó ñïðàâó ïîçèòèâíî.

ßêùî öÿ ì³ñöåâ³ñòü, äå æèâå Âàøà ìàìà, íå ëåæèòü â ïîãðàíè÷í³é ïîëîñ³, òî ïðî çãîäó
ïåðå¿õàòè äî ìàòåð³ íå ïîòðåáóºòå ïèòàòèñü. Íàïèø³òü äî íàñ ïðî öå.

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð
Ã. Áîÿðñüêèé
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1956, 4 ëèñòîïàäà, Çåëåíåâî. - Ïîäÿêà ²çèäîðà Ñåíöÿ ÓÑÊÒ çà âòðó÷àííÿ â ñïðàâó
éîãî ïîâîðîòó â ñåëî Ìîðîõ³â

Ïîâ³äîìëÿþ âàñ, äîðîãå Òîâàðèñòâî, ùî â³äïîâ³òü âàøó ÿ îòðèìàâ, çà êîòðó ñåðäå÷íî âàì
äÿêóþ ³ çà òå, ùî âè áóëè òàê³ äîáð³ ³ çàíÿëèñÿ ìîºþ ïðîñüáîþ. Òî ñïîä³âàþñü, ùî, ìîæå, ïðè
ïîìî÷³ âàø³é äîçâîëÿò, áî íå õîäèòü ìåí³ î ñåáå, ò³ëüêè õîäèòü ìåí³ î âèõîâàíÿ ³ çäîðîâëÿ ìî¿õ
ä³òåé, ùîáè êîëèñü íåíàð³êàëè íà ìîþ íåäáàë³ñãü.

Ùî çàïèòóºòåñü, ÷è ì³ñöåâ³ñòü íå º ïðè ãðàíèö³, òî äî ãðàíèö³ º ïîíàä 40 êë., òî â ò³ì íå
º æàäíî¿ ïåðåøêîäè. ß áè áàãàòî íå ïðîñèâ, ò³ëüêè ¿õàâ ³ âñå, ò³ëüêè ÿ õîò³âáè, ùîáè òà ñïðàâà
áóëà çàëàãîäæåíà ôîðìàëüíî, òî ì³ãáè ñïîê³éíî óñå ïåðåâåñòè, ÿê êîðîâó, êóðè, ë³øêà ³ òàê³
³íø³ äîìàøí³ ðå÷³. Áî çíèø÷èòè, òî ñêîðî ìîæíà, íàáóò³ - òî áàãàòî òðóäí³øå. Ùåðàñ ñêëàäàþ
äëÿ òîâàðèñòâà ïîäÿêó ³ ÷åêàþ íà ðàä³ñíå äëÿ ìåíå ïîâ³äîìëåíÿ.

Ñåíöüî ²çèäîð
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1956, 3 ëèñòîïàäà, Êëåìïèíî Êåíòøèíñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Òåîäîðà Òêà÷à äî
ãîëîâè ÓÑÊÒ Ñòåïàíà Ìàêóõà ñïðèÿòè ïîâîðîòîâ³ â ñåëî Ìîêðå

ß äóæå ðàä áèì ç âàì ïîãîâîðèò³. Çâåðòàþ ñÿ äî âàñ çâåëèêîì ïðîçüáîþ, ùîáè âè òàê³
äîáðè áóëè ³ ìåí³ Ïîìîãëè ³ äîðàäèëè ìåíå â ìî¿é ñïðàâ³, ÿêó ÿ ìàþ. åñòåì ³íâàë¿äî âîºííèé,
ìàþ ïîêàë³÷åíèé â ðàìíå, íîãó, ð³âíîæ ì³é Áðàò Éñèï ìàâ 85 % óòðàòè çäîðîâëÿ ç ôðîíòó â
1944 ðîêó. áðàëè ìè óä³ë ïðîòè Ã³òëåðîâñêîãî ôàøèçìà. 1947 ðîö¿ ïåðåñ³äëåíî íàñ íà Çåìë³
Îäçèñêàíè, ãäå íàì ïîâ³òðÿ íå ñëóæèò. ìè õî÷åìî ñÿ âåðíóò³ íàñâîþ ð³äíþ, äî ñåëà Ìîêðå,
ïîâ. Ñÿí³ê, âîºâ³äñòâà Ðÿø³â. ñòâëÿþò íàì âåëèêè òðóäíîù³, òàê ùî ìè Íåìîæåì ñÿ ä³ñòàòè.
ÿê ÿ, Òåîäîð, áóâ ó Ñÿíîö¿, òî ìåí³ ñêàçàëè, ùî ÿ çåìë¿ íåìàþ, ìîþ çåìëþ çàáðàâ ôóíäóø
çåìë³ ³ ÿ â³ íåîòðèìàþ çàí³ö. òîçàùî ìè âàëü÷èëè íà ôðîíò³? æåáè ³³ ñâîþ çåìëþ ñòðàòèòè? ÷è
ìè íå ºñò îáèâàòåë¿ Ïîëüñêè? ìåí¿ ñÿ çäàº, ùî òàê, áî ìàºìî êíèæêè ³íâàë¿äçêè ³ Îáèâàòåëüñòâà
Ïîëüñê³, òî ïî÷îìóàæ ìè ìàºì ñòðàòèòè ñâîþ çåìëþ ³ â ÿêèé ñïîñ³á ìàþ ñÿ ñòðàò³? À â íàø³é
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õàëóï³ ñèäèòü ñóñ³äà. ÷è ìîæíà º¿ â³äñóíóò³ ç ìî¿ õàòè? ïðåö³íü îíà íå º îñàäíè÷êà, òèëüêî
ì³ñöåâà. Ïîêè âàëü÷èëè Íàôðîíò¿, à º¿ Ñèí õîäèâ ïî Ïîðàæó ³ êðàâ ñâèí³, òî ºãî Â³éñêî ³ç
Ñÿíîêà çëàïàëè ³ çàñòð³ëèëè, ÿê ïñà. òî îíà ìàëà ïðàâ ñÿ ë³øèò³ ³ â ìî¿é õàò³ ñèä³ò³, à ìè
âàëü÷èëè íàôðîíò³, òî íåìàºì ïðàâà? áî îíà ïîòðàôèëà ï³äêóïèò³.

Ìåí³ â ÿêèé ñïîñ³á ìîæíà ñÿ ñòàðàò³, ùî áè â³äçèñêàòè ñâîþ õàòó? Òîâàðèøó Ìàêóõ!
ïîñòàðàéòå ñÿ ÿêîñü, àáè ìè ìîãëè äîñòàò³ ãàçåòó Íàøå Ñëîâî, áî óíàñ íà Ïî÷ò³ Âåíãåëüøòèí³
ïîâ³ò Âåíãîæåâî íå ìîæíà ïåðåäïëàòèò³. êàæóòü, ùî íåìàþò æàäíîãî ïîë³öåíÿ àíè öåíèêà.
áîãàòî ëþäåé õî÷å äàòè ïðåäïëàòó, à òó íåìà êîìó ³ â êéîñêè â Ñðîêîâ³, ïîâ³ò Êåíò÷èí íåêóïèò,
áî íå º. äóæå ºñò ïðèêðî, ÿ ï³ñàâ äî íàøî¿ ðåäàêàö¿, äî Òîâàðèñòâà Óêðà¿ñêîãî, òî ìåí³ íå äàëè
æàäíî¿ â³äïîâ³äè. ïðîøó ð³øèò³ òó ñïðàâó, êîòðà åñò òàê âàæíîþ äëÿ íàøèõ ëþäåé.

Äîïîáà÷åíÿ
Òêà÷ Òåîäîð
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1956, 1 ãðóäíÿ, ¥àë³íè Áàðòîøèöüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ñòåïàíà ßö³âà äî ãîëîâè
ÓÑÊÒ ñïðèÿòè ïîâåðíåííþ äî ñåëà Êîìàí÷³

Ïðîçüáà

Çâåðòàþñü äî Âàñ ç ïðîçüáîþ ³ ïîðàäîþ ÿ, ßö³â Ñòåôàí, ñèí Ñòåôàíà, óð. â Êîìàíü÷è, ïîâ.
Ñÿí³ê, âèñåëåíèé â ìàþ 1947 ð. ç Êîìàíü÷è äî ¥àë³í, ïîâ. Áàðòîøèö³, äå æèþ ç ïðàö³ ðóê, òàê
ÿê ³ â Êîìàíü÷è. Ïðàöþþ â ïåãååð³. ³ âæå õèáà ñòàð÷èëîá òî¿ òóëà÷êè çà 10 ë³ò? ìàþ íà
óòðèìàíþ æ³íêó ³ 5 ä³òåé. Õî÷ó òåïåð âåðòàòè äî ñâîº¿ õàòè, êîòðó ÿ ñê³í÷èâ áóäóâàòè ³ íåäîâãî
ñèä³â â íå¿, áî âèñåëèëè. Òåïåð òàì ñèäèòü îäíà ïîëüêà, Ñåõ Ïàóë³íà, áåç ðîäèíè, òðèìàº òàì
ðåñòàóðàö³þ. êîëè ÿ âè÷èòàâ ó ãàçåò³, ùî Óêðà¿íüöÿì ìîæíà âåðòàòè â ñâî¿ ñòîðîíè, íàïèñàâ ÿ
ïîäàíÿ äî Ïîâ. Ðàäè Íàðîä. ó Ñÿíîö³ 12 X. 1956 ð. î ç³çâîëåíÿ íà ïîâîðîò äî Êîìàíü÷è, äî
íèí³ íå ìàþ æîäíî¿ â³äïîâ³ëè. Â ïîëîâèí³ ëèñòîïàäà æ³íêà ïî¿õàëà äî Êîìàíü÷è, ùîáè äîâ³äàòèñü,
ÿê òàì ñïðàâà âèãëÿäàº, ÷è ïàí³ Ñåõîâà çãîäèòüñÿ ïðèéíÿòè, òî íàâ³òü íå õîò³ëà ðîçìîâëÿòè,
ïîìèìî òîãî. ùî ïåðåä òèì êàçàëà �jak Jasio chce, niech wraca, my przed wysiedleniem razem ¿yli, to
i teraz siê nie pobijem�, àëå îäåí äåíü ïåðåä ïðè¿çäîì æ³íêè äî Êîìàíü÷è áóëà êîì³ñ³ÿ ç Ñÿíîêà
ó ïàí³ Ñåõîâî¿ íà çáàäàíþ, î÷åâèäíî, íà ìîº ïîäàíÿ, ùî ÿ ïèñàâ î ïîâîðîò. À òåïåð âîíà ñêàçàëà,
ùî ìàº àêò íàäàíÿ ³ õàòà º¿, áî âîíà ïëàòèòü ïîäàòîê, à ÿê õî÷åòå, òî ºäüòå äî Ñÿíîêà, ÿê âàì òàì
ñêàæóòü. ßê æ³íêà ïî¿õàëà ïåðøèé ðàç, òî ñêàçàâ, ùî íå â³ëüíî, âîíà ìàº àêò íàäàíÿ ³ íå ìîæóòü
º¿ í³÷î çðîáèòè, à çà äðóãèì ðàçîì ñêî÷èâ äî æ³íêè, ÿê äî ïñà: � ja wam ju¿ powiedzia³åm, ¿e wam
wracaæ nie wolno!� Æ³íêà, ÿê òî áàáà ç ñåëà, ðîçïëàêàëàñü ³ ï³øëà ç í³÷èì, ò³ëüêè ùî ñòðàòèëà
îêîëî 500 çë. - ïðàâ³ ö³ëèé ì³é çàð³áîê çà ì³ñÿöü.

Çâåðòàþñü äî Âàñ ç ïðîçüáîþ î ïîðàäó ³ ïîì³÷, äîïîìîæ³òü ìåí³, ùîáè ÿ ì³ã âåðíóòèñü äî
ñâîº¿ õàòè, áî òóò íàâ³òü ïîâ³òðÿ äëÿ íàñ íå º çäîðîâå, íàø³ ëþäè äóæå ïîñòàð³ëèñü â òèõ
ñòîðîíàõ. ×è òî ìîæëèâå, ùîáè äåðæàâà ìàëà òàê ðîáèòè? äàòè êîìóñü ³íøîìó äàíó ð³÷, ÿê ÿ
íå áóâ ïîçáàâëåíèé âëàñíîñòè, áî ÿ òî ÷èòàâ ó ãàçåò³, ùî ò³ ùî âè¿õàëè íà çàõ³ä, íå âòðàòèëè
âëàñíîñòè, ò³ëüêè òèì âëàñí³ñòü çàáðàíî, ùî âè¿õàëè íà Óêðà¿íó.
Ïðîøó, íå çàáóäüòå ïðî ìåíå.

ßö³â Ñòåôàí

Ä O Ê Ó M E H T È



44 Â²ÑÍÈÊ
ÇÀÊÅÐÇÎÍÍß

Â²ÑÍÈÊ

9

1956, 10 ãðóäíÿ, Êºë÷ Íîâîëüñüêîãî ïîâ³òó. � Ïðîõàííÿ ²âàíà Ðîòêà äî ÃÏ ÓÑÊÒ
ïîâåðíóòè éîìó âëàñí³ñòü ó ñåë³ Ãîð³øíèé Ðîïèö³

Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o zwrot mojej w³asno�ci, to jest domu Nr. 67 oraz 410,5 ha ziemi we
wsi Ropica Górna pow. Gorlice.

Maj¹tek mój zosta³ mi zabrany podczas przesiedlenia ludno�ci ukraiñskiej na zachód, co uwa¿am za
wielk¹ krzywdê.

Stary jestem i chcê umieraæ na swojej ziemi. Uwa¿am, ¿e s³owa ministra Jarosiñskiego nie by³y na
wiatr rzucone, ¿e krzywda nasza bêdzie wyrównana.

Rotko Jan
Do wiadomo�ci;
1/ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Warszawa
2/ Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
    w  Gorlicach, woj. Rzeszów
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1956, 18 ãðóäíÿ, ¥àâðîíè Ìàëå Âîë³â-Ñëüîíñüêîãî ïîâ³òó. - Ñêàðãà Ïàíòåëåéìîíà
Ïåðåãðèìà íà äèñêðèì³íàö³éíå òðàêòóâàííÿ Ïîâ³òîâîþ íàðîäíîþ ðàäîþ â Ãîðëèöÿõ
ùîäî ïîâîðîòó äî ñåëà ×îðíî¿

Jestem £emkiem, wysiedlonym w 1947 r. na ZO ze wsi Czarna, pow. Gorlice. Pozostawi³em tam 11 ha
ziemi i 5 mg lasu, dom mieszkalny i stodo³ê. Na ZO ulokowano mnie w domu poniemieckim, zniszczo-
nym, który komisja uzna³a za niezdatny do u¿ytku i kaza³a mi siê z niego wyprowadziæ, bo grozi
zawaleniem. Budynków  gospodarczych do dyspozycji nie mam, a chudobê muszê trzymaæ w tym¿e
wal¹cym siê budynku mieszkalnym, w którym wraz z ¿on¹ i 5-giem dzieci mieszkam.  Zdrowie w
mokrych ruinach straci³em, jak i moja ca³a rodzina.

Mam prawo powrotu na £emkowszczyzne, gdy¿ zachêca mnie, prócz mego tragicznego po³o¿enia
na ZO, postawa Pañstwa, które d¹¿y do naprawienia krzywd, jakiej zazna³a zupe³nie niewinna ludno�æ
£emkowska.

Dom mój i stodo³ê Pañstwo rozebra³o pod czas mego pobytu na ZO. Chcia³em obj¹æ inn¹ gospodar-
kê po rodaku, który wyjecha³ do ZSRR, a na której siedzi osadnik, posiadaj¹cy swoj¹ gospodarkê w
Stró¿ach, nazwiskiem Smiertka Antoni, a który w³asn¹ gospodarkê odda³ komu� w dzier¿awê. Jest wiêc
w³a�cicielem dwóch gospodarek.

Zwraca³em siê do Ministerstwa  Spraw Wewnêtrznych i do Prezydium P.R.N. w Gorlicach o umo¿li-
wienie mi zajêcia tego gospodarstwa po³emkowskiego, na którym ¿eruje osadnik - odmówiono mi.
Mianowicie, przedstawiciel P.P.R.N. w Gorlicach, ob. D³ugosz odpowiedzia³ mi, ¿e z powodu tego, ¿e
osadnicy rozebrali moje pole i nie mam zamieszkania w mojej wsi, nie mog¹ mnie tam wpu�ciæ, abym
móg³ siê pobudowaæ. Gdy zwraca³em siê do wiceprezesa P.P.R.N. o umo¿liwienie mi wybudowania siê
na moim polu, odpowiedzia³ mi, ¿ebym siê zwróci³ do Nadle�nictwa, aby mi sprzeda³o drzewo na
budulec.

Ä O Ê Ó M E H T È
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A wiêc ma³o tego, ¿e administracyjne czynniki sprzeda³y moje budynki, ¿e pozwala siê ¿erowaæ na
cudzej krzywdzie osadnikowi, który ma w³asn¹ gospodarkê i w dalszym ci¹gu nieoficjalnie pozwala siê
na ruinê i sprzeda¿ naszych po³emkowskich zabudowañ /dowód: dn. 15. bm, rozebra³ osadnik Siuta
Stanis³aw i sprzeda³ szpichler £emka Szpytka Jana z Czarnej/, ma³o tego, ¿e je�dzimy po kilka razy z ZO
do Prezydium PRN w Gorlicach, bezskutecznie trac¹c po kilkaset z³otych na jedn¹ podró¿ na to, aby nas
wyrzucano za drzwi, nie chc¹c z nami rozmawiaæ /dowód: £emko Zabawski  ze Stawiszy/, ma³o tego, ¿e
Prezydium podburza osadników, którzy sami to mówi¹ /przyk³ad: £emko £e¿yñska; Stefania z Brunar/
, aby siê nie ruszali ze swoich gospodarstw, aby nie mieli mo¿no�ci £emkowie powróciæ na swoje,
pomimo, ¿e £emkowie ci maj¹ pisemne wyra¿enie zgody od osadników,  ma³o tego!  Jeszcze trzeba
¿ebraæ Nadle�nictwo o w¹tpliw¹ po¿yczkê, aby móc chyba na ksiê¿ycu postawiæ sobie jakie� schronie-
nie, i to z w³asnych  lasów , które sp³ywaj¹, wycinane przez osadników! I oni mog¹ trzymaæ po 8 i wiêcej
ha ziemi, chocia¿ przewa¿nie ka¿dy ma swoj¹ gospodarkê!

Jestem cz³owiekiem lojalnym, spokojnym. Nigdy nie by³em w kolizji z prawem i z Pañstwem. I teraz
coraz wiêksza krzywda i z³a wola urzêdników pañstwowych zmusza mnie do robienia skargi, do wo³a-
nia o kardynaln¹ sprawiedliwo�æ, nale¿¹ siê ka¿demu cz³owiekowi na kuli ziemskiej, do apelowania do
najwy¿szych w Polsce Ludowej w³adz Rz¹du o wgl¹d gruntowny w sposób wykonywania zarz¹dzeñ
przez ni¿sze czynniki administracyjne.

/.../ my, na go³ych, mokrych ruinach bez pomocy, w�ród szykan musieli�my cierpieæ po dzi�
dzieñ i dalej nie mamy zrozumienia ani najmniejszej dobrej woli w�ród administracyjnych czynni-
ków.

Peregrym  Pantelejmon
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1956, 29 ãðóäíÿ, Âæåçí³öà Êîðîñíî-Îäæàíñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ ²âàíà ßöåíèêà,
çà ïîñåðåäíèöòâîì ÃÏ ÓÑÊÒ, äî Öåíòðàëüíîãî Êîì³òåòó Ïîëüñüêî¿ Îá�ºäíàíî¿
Ðîá³òíè÷î¿ Ïàðò³¿ íàäàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü âåðíóòèñÿ äî ñåëà Çëîöüêîãî

Niniejszym zwracam siê z pro�b¹ do K.C.  P.Z.P.R. o rozpatrzenie mojej pro�by w sprawie udzielenia
mi mo¿liwo�ci powrotu w swoje rodzinne strony i ziemiê, gospodarstwo rolne, do  woj. krakowskiego
pow. Nowy S¹cz pocz. Muszyna: wie�  Z³ockie, Nr domu 11.

Pro�bê  sw¹ uzasadniam nastêpuj¹co: w 1947 roku, z pocz¹tkiem lipca, zosta³em przymusowo
wysiedlony przez Wojsko razem z innymi lud�mi, i osiedlony jestem na ziemiach zachodnich we wsi
Brze�nica, pocz. D¹bie Lubuskie, pow. Krosno Odrzañskie, woj. Zielona  Góra.

Wyjazd swój w rodzinne strony uzasadniam na tej podstawie, ¿e nam nie s³u¿y tutejszy  klimat.
Córki  przez wiêkszy czas  choruj¹, ani¿eli s¹ zdrowe, a ¿ona jeszcze bardziej choruje i jest zupe³nie
niezdolna do pracy. Lekarze nie mog¹ j¹ wyleczyæ, bo nie sprzyja zdrowiu nam tutejsze  powietrze. Mi
tak samo na zachodzie o wiele bardziej pogorszy³o siê zdrowie, przez co jestem bardziej stratny, bo
muszê du¿o wy³o¿yæ  pieniêdzy na lekarzy,

Proszê  przyczylnie rozpatrzyæ  moj¹  pro�bê.
Jacenik  Jan
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1957, 21 ñ³÷íÿ, Ïðóøê³â Æà´àíñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ ²âàíà Òóðêà, çà
ïîñåðåäíèöòâîì ïðåçèä³¿ Âîºâ³äñüêî¿ íàðîäíî¿ ðàäè â Ðÿøåâ³, äî ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿
íàðîäíî¿ ðàäè â Ãîðëèöÿõ çà äîçâ³ë âåðíóòèñÿ íà éîãî ãîñïîäàðñòâî â ñåë³ Áîäíàðö³

Pro�ba o zwrot zabudowañ gospodarskich i posiad³o�ci  ziemskich

W roku 1947 zosta³em przesiedlony na Ziemie Odzyskane jako przesiedleniec z Akcji �W�. Przesie-
dlony zosta³em z Bednarki Nr. domu 88 gm. Lipinki, pow. Gorlice, gdzie pozostawi³em 12 ha ogólnej
powierzchni area³u ziemi oraz zabudowanie gospodarczo-mieszkalne.

Na Ziemiach Odzyskanych mieszkam pod adresem w ha�le wymienionym, na ³asce m³odych dzieci.
Którzy s¹ obarczeni do�æ liczn¹ rodzin¹. Mówiê to dlatego, ¿e mieszkam i utrzymujê siê z ³aski dobrych
ludzi, gdy¿ jestem zgrzybia³ym starcem, liczê obecnie 75 lat i jestem wogóle ju¿ do ¿adnej pracy
niezdolny.

Jak naprowadzi³em wy¿ej, posiada³em odziedziczone w ³asce gospodarstwo rolne, które stanowi³o
moj¹ gwarancjê w utrzymaniu na stare lata i na wypadek mojej niezdolno�ci do pracy, a obecnie z
powodu przymusowego przesiedlenia mnie, co uwa¿am za nie zgodne i nie licuj¹ce z godno�ci¹ cz³o-
wieka, pozbawiono mnie wszelkich praw i �rodków do ¿ycia, i jakiegokolwiek zabezpieczenia na stare
lata.

W miesi¹cu  sierpniu by³em osobi�cie  w mojej rodzinnej wsi Bednarce i w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Gorlicach, gdzie te¿ zwraca³em siê z ustn¹  pro�b¹ o zwrócenie mi moich w³asnych
posiad³o�ci ziemskich i zabudowañ gospodarczo-mieszkalnych, które w tym czasie znajdowa³y siê w
stanie mo¿liwie dostatecznej u¿ywalno�ci. Otrzyma³em w tym czasie bezpo�redni¹ ustn¹ odpowied�, ¿e
obecnie budynek gospodarczo-mieszkalny u¿ytkuje osadnik, którego nie mo¿na usun¹æ z tego budyn-
ku, a osadziæ w³a�ciciela, jakim ja jestem.

W parê dni pó�niej, po moim powrocie do swego obecnego miejsca zamieszkania, jednak dowie-
dzia³em siê, ¿e zabudowanie to zosta³o sprzedane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  w
Gorlicach i rozebrane, co uwa¿am, ¿e tego rodzaju postêpowanie koliduje z godno�ci¹ w³adzy i dzia³a
tylko na szkodê  Polski  Ludowej.

Wobec tego proszê uprzejmie o rozpatrzenie sprawy i wydanie mi pozwolenia na powrót w
moje rodzinne strony i zwrot mi  moich w³asnych posiad³o�ci ziemskich oraz oraz zabudowañ
gospodarczo-mieszkalnych, które w³asnymi si³ami i z w³asnych funduszów ciê¿ko zapracowa-
nych budowa³em i w ten sposób umo¿liwiæ mi byt i zapewniæ minimum egzystencji w utrzyma-
niu na stare lata.

W koñcu uwa¿am za stosowne nadmieniæ, ¿e zwraca³em siê ju¿ z pro�b¹ do w³adz kompetent-
nych o przyznanie  mi renty starczej i zabezpieczenie mi w ten sposób egzystencji na stare  lata,
lecz, na ¿al, muszê stwierdziæ, ¿e otrzyma³em odpowied�  odmown¹. Wiêc zapytujê:   gdzie mam
szukaæ sprawiedliwo�ci i ostatecznego za³atwienia mojej tak ciê¿kiej i bolesnej sprawy obywatel-
skiej?

Turko  Jan
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1957, 28 ñ³÷íÿ, Ï�ºêàðè Òøåáíèöüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ ªâñòàõ³ÿ Äðèìóõà äî
ÃÏ ÓÑÊÒ ñïðèÿòè éîìó â òðèìàíí³ äîçâîëó íà ïîâåðíåííÿ â ñåëî Ãîðÿíêó

W 1947 r. ja i moja rodyna w zwi¹zku z akcijeju �W� zosta³ysmo perese³eni z se³a Gorzanka, powit Lesko,
wojew. Rzeszów do teperisznoho miscia perebewannia: se³o Piekary, powit Trzebnica, wojew. Wroc³aw, W
seli Gorzynka po³yszyw ja i moja ¿inka majno, a imenno rilu, hospodar�ki budynky. Po naszim wyjizdi mij
budynok zostaw rozibranyj, odnak budynok mojeji ¿inky stoit do nynisznoho dnia nenaruszenyj.

W naslidok peremin, jaki zaistnuwa³y w ¿owtni c.r. w Polszczi, zwernuw� ja do Prezidii Powit. Nar.
Rady w Lesku o udi³ennia meni zizwolennia na poworot na swoju ridnu zemlu. Na ce oder¿aw ja
widpowid z 19 weresnia 1956 Cz. PZR 19-VI-28/56, kotre w za³uczenni peresy³aju. Na ce wys³aw ja
py�mo z 1 hrudnia 1956, kotre riwno¿ peresy³aju w ci³y orientacji. W naslidok ceho py�ma oder¿aw ja
widpowid /kotru riwno¿ za³uczaju/ z 2 sicznia 1957.

Wychodyt, ot¿e, szczo meni zamkneno dorohu do poworotu do swoich storin, mym szczo za³yszyw
ja w swoim seli i zemli, a ¿inka moja, krim zemli, tako¿ i hospodarski budynky, z kotrych teper korystaje
osadnyk /Polak/, kotryj widhro¿ujetsia meni, szczo nako³yb ja wernuw, to win zarubaje mene sokyroju,

Do teperisznioji pory osadnyk cej ne posidaw jeszcze aktu nadania na moju i mojeji ¿inky zemlu i
hispodar�ki budynky i, zdajetsia, szczo doperwa teper, ko³y ja poczaw staraty� o poworot do swojoho
se³a, i oder¿aw zizwo³ennia na powernennia meni mojeji hospodarky, osadnyk cej oder¿aw, prawdopib-
dibno, akt nadandia na moju hospodarku. Poza jak ne baczu w¿e inszoji dorohy w tomu, szczoby
wyjednaty dozwi³ na poworot do swojoho se³a i powernennia meni mojeji hospodarky, zwertaju� otsym
do Tebe, Ho³owna Uprawo, dopomohty meni w mojij sprawi.

Z na³e¿noju poszanoju
Eustachy Drymuch
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1957, 4 ëþòîãî, Ì³êîâ³öå Íàìèñë³âñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Àíäð³ÿ Ñëåçüîíà äî
Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÏÎÐÏ âèäàòè äîçâ³ë íà ïîâîðîò ó  ñåëî Áîãóøó

Poni¿ej podpisany S³ezion Andrzej, wysiedlony w ramach akcji �W� ze wsi Bogusza, pow. Nowy S¹cz,
woj. Kraków, a obecnie zamieszkujê na ziemiach Zachodnich we wsi Mikowice, pow. Namys³ów, woj.
Opole, zwracam siê z gor¹c¹ pro�b¹ do K.C. P.Z.P.R. o wydanie mi zezwolenia na powrót do swego
rodzinnego miejsca zamieszkania i do prawa odziedziczenia swego ojcowskiego gospodarstwa, na któ-
rym moi ojcowie i praojcowie pracowali i ¿yli od nie znanych lat i nie spotka³a ich taka krzywda, jak mnie
w 1947 roku, ¿e zabrano mnie moj¹ ojcowiznê i prawo w³asno�ci. Konstytucja PRL mówi nam, ¿e wszyscy
obywatele niezale¿nie od narodowo�ci, maj¹ prawo do zajmowania stanowisk we wszystkich dziedzinach
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Wiêc dlaczego ja jako mniejszo�æ narodowa nie mam / prawa � B.H./
dziedziczenia swego rodzinnego gospodarstwa, z którego ja siê nie wypisa³ i nikomu nie zapisa³?

W zwi¹zku ze zmianami, jakie zasz³y po VIII Plenum K.C. PZ.P.R., po którym zostaj¹ usuwane
wszystkie b³êdy, jakie zosta³y pope³nione w okresie dyktatury stalinowskiej, tj. w okresie kultu jednost-
ki, zwracam siê o sprostowanie wyrz¹dzonej mi krzywdy i oddanie mi w³asnego gospodarstwa.

S³ezion Andrzej
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1957, 7 ëþòîãî, Ìëèí ¥ðîäçüêèé. - Ïðîõàííÿ ²âàíà Ëóêàùóêà äî ÓÑÊÒ
ïî³íôîðìóâàòè éîãî ïðî ñïîñîáè îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ïîâåðíåíÿ ñîá³ ìàéíà é ïîâîðîò
ó ð³äíå ñåëî

Zwracam siê do Was z pro�b¹ w sprawie ni¿ej opisanej. Mówi siê teraz, ¿e mo¿na ju¿ Ukraiñcom
powracaæ na swoje rodzinne gospodarstwa, je¿eli nie s¹ przez nikogo objête. Otó¿ gospodarka, z której
pochodzi moja ¿ona jest w takiej sytuacji: ziemia le¿y od³ogiem, a budynki s¹ rozebrane i dom jest w
drugiej wiosce, w którym mie�ci siê �wietlica. Czy nie mo¿na siê ubiegaæ o zwrot tego budynku.
Przecie¿ pañstwo wziê³o, niechaj pañstwo zwróci, i tu ju¿ nie ma do czynienia z prywatnym osadnikiem.

Bardzo Was proszê, poinformujcie, czy to jest mo¿liwe i gdzie to siê udaæ, do jakich urzêdów.
Pochodzê sam z woj. Lubelskiego, pow. Bia³a Podlaska. Przepraszam, ¿e piszê nie po ukraiñsku, bo nie
mam takiej wprawy.

£ukaszuk Jan
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1957, 12 ëþòîãî, Êàì³öå Ì³ëèöüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ìàð³¿ Ìàëåöü äî
Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÏÎÐÏ äàòè ¿é äîçâ³ë âåðíóòèñÿ â ñåëî Äîëãîáè÷³â

Dnia 18 czerwca 1957 r, bez ¿adnego wyroku s¹dowego, a przede wszystkim bez ¿adnej winy z
mej strony zosta³am wysiedlona przez Organy dawnego Ministerstwa Bezpieczeñstwa. Czynem tym
pope³niono i wyrz¹dzono mi krzywdê moraln¹ i materialn¹. Przede wszyszkim pozbawiono mnie
w³asno�ci ojcowskiej po rodzicach, sk³adaj¹cej siê z 8 ha ziemi oraz kompletu urz¹dzeñ gospodar-
skich i budynków. Ziemia by³a obsiana w ca³ym areale. Przywie�li mnie na Ziemie Zachodnie do
P.G.R. Kamice, pow. Milicz, woj. Wroc³aw. Przez ca³y okres swego pobytu pracujê w P.G.R. Kamice,
pow. Milicz.

Pszek³adaj¹c powy¿sze dane, proszê o zezwolenie mi na powrót do mej rodzinnej miejscowo�ci
Do³hobyczów, pow. Hrubieszów, woj. Lublin oraz proszê o zwrot gospodarstwa stanowi¹cego moj¹
w³asno�æ. Moje mieszkanie kryte blachê dok³adnie nie wiem, kto teraz w nim mieszka. Mnie dobrze ¿yæ
na Ziemiach Zachodnich, ale bym chcia³a siê wróciæ na swoje rodzone miejsce, tam by³a³ wychowana,
tam mój dziadek ¿y³ i ojciec ¿y³, i ja pragnê tam ¿yæ w dalszym ci¹gu, i pracowaæ, i tam umrzeæ w
rodzonej ziemi.

Ustawa o Amnestii, gwarantuj¹ca odszkodowanie ludziom, których przestempstwa by³y pope³nione
i udowodnione, powinna byæ równie¿ cz¹stk¹ serdeczno�ci dla mnie. Opieram siê równie¿ na deklaracji
Premiera, pszed³o¿onej sejmowi o wynagrodzeniu pope³nionych kszywd i strat. Bêd¹c na Ziemiach
Zachodnich pszesz³o 9,5  lat pszez ca³y okrys swego pobytu uczciwie pracowa³am dla dobra P.R.L.

Proszê o szybkie i sumienne rozpatrzenie sprawy

z powa¿aniem
Malec Maria
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1957, 14 ëþòîãî, Ïîë³õíî Ñòàðå ¥îæ³â-Âåëèêîïîëüñüêîãî ïîâ³òó. - Â³äïîâ³äü Òîìè
Ðèñòâåÿ ïðåçèä³¿ ïîâ³òîâî¿ Íàðîäíî¿ Ðàäè â Íîâîìó Ñàí÷³ íà íåâèð³øåííÿ éîãî ïðîõàííÿ
ïðî ïîâîðîò

W odpowiedzi na Wasze pismo /znak S.A. P. 115/56 z dnia 24 stycznia 1957r. pytam siê P.P.R.N. w
Nowym S¹czu, od kiedy osadnik jest w³a�cicielem mojego maj¹tku, którego nie sprzeda³em ani nie
opu�ci³em, tylko mnie z niego nieprawnie si³¹ wyrzucono. Od kiedy gospodarki ma³o i �rednio rolne
podlega³y reformie rolnej, tym bardziej, ¿e Reforma Rolna zakoñczy³a siê w 1946 r., a nas wyrzucono w
1947 r.

Nadmieniam przy tem, ¿e by³em tam na miejscu i widzia³em wszystko, jak¹ politykê prowadzi
P.P.R.N. w Nowym S¹czu co do wysiedlonych, prowadzi siê wrog¹ propagandê, nastawia siê wrogo
ludno�æ miejscow¹ do mniejszo�ci narodowej, wprowadza siê nienawi�æ, szowinizm, rasizm i t.p. oraz
utrzymuje siê w dalszym ci¹gu stalinizm. A robi¹ to ludzie, którym zale¿y na tym i maj¹ w tym swój cel.
Pisma kieruj¹ odmownie do nas, nie daj¹ w³adzom centralnym do wiadomo�ci, tylko zatrzymuj¹ u
siebie, aby nas w dalszym ci¹gu tumaniæ i zbijaæ z drogi. W³adze centralne oraz wojewódzkie nie
wiedz¹ o niczym. Dlaczego inne powiaty i województwa podchodz¹ do tej sprawy inaczej, uczciwie,
¿yczliwie i w miarê mo¿liwo�ci daj¹ zezwolenia na powrót bez zastrze¿eñ i id¹ jeszcze daleko z pomoc¹,
a Nowy S¹cz wbrew odwrotnie stawia upartego koz³a, czym daje do zrozumienia, ¿e my w pañstwie nie
mamy ¿adnych praw, pozbawiono nas w³asno�ci i koniec. Wobec tego zwracam siê do P.P.R. Nar. w
Nowym S¹czu o   konkretn¹ odpowied�, co mam dalej robiæ, poniewa¿ ja stanowczo od swojej w³asno-
�ci nie odst¹piê i sprawê kierujê na drogê s¹dow¹.

Rystwej Tomasz
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1957, 15 ëþòîãî, Ë³ïêè Âºëüêº ¥îæ³â-Âåëèêîïîëüñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ñåìåíà
Ïîòîöüêîãî äî Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÏÎÐÏ äîçâîëèòè éîìó âåðíóòèñÿ äî ñåëà
Øèìáàðêó

/.../ Proszê o wydanie polecenia w³adzom terenowym w Gorlicach przyznania mi prawa w³asno�ci
oraz zezwolenia na powrót wraz z rodzin¹ na swoj¹ w³asno�æ dziedziczon¹ z dziada pradziada w Szym-
barku Doliny, pow. Gorlice, na swoj¹ ojcowiznê, z której mnie wyrzucono, a do dnia dzisiejszego nie
wiem za jak¹ karê. W czerwcu 1947 roku przyjecha³o do naszej wsi Wojsko Polskie K.B.W. i wyda³o
rozkaz spakowania swoich rzeczy oraz zabrania inwentarza ¿ywego i w przeci¹gu 24 godzin opu�ciæ
swoje ojcowskie ciê¿ko zapracowane progi, swój maj¹tek pozostawiæ na pastwê losu i i�æ z rodzin¹
tu³aæ siê �wiecie. Przywieziono nas do Gorzowa Wlkp. i osiedlono na gospodarstwie poniemieckim w
Lipkach Wielkich i przydzielono nam 2 hektary ziemi oraz pó³ gliniany budynek mieszkalny.

Maj¹tek mój, pozostawiony w Szymbarku Doliny, sk³ada siê z domu mieszkalnego, krytego blach¹,
stodo³a, obora oraz 5,20 ha ziemi. Na tych terenach nie jeste�my w stanie ¿yæ, gdy¿ ja i ca³a rodzina
ustawicznie chorujemy, a to ze wzglêdu    z³ego powietrza, jakie tutaj jest. Byli�my przyzwyczyjeni do
suchego ostrego powietrza górskiego, górskiej �ródlanej wody, której tutaj brak, co odbija siê niesamo-
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wicie na naszym zdrowiu. Tak ¿e lekarze zalecaj¹ nam stanowczo zmianê klimatu. Na dowód prawdzi-
wo�ci mogê przed³o¿yæ na ¿¹danie za�wiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce konieczno�æ zmiany klima-
tu, gdy¿ cierpimy na reumatyzm, serce, tarczycê i.t.p.

Wobec powy¿szego proszê bardzo o rozpatrzenie mego podania i przychylne za³atwienie, abym
móg³ w najbli¿szym czasie wyjechaæ na swoje gospodarstwo tak jak charujê, a pracowaæ wydajnie dla
korzy�ci w³asnej oraz naszej Ludowej Ojczyzny.

Semen Potocki
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1957, 16 ëþòîãî, Ñîáîòèñüêî Îëàâñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ìàð³¿ Ãóçüî çà
ïîñåðåäíèöòâîì ÖÊ ÏÎÐÏ, äî ² ñåêðåòàðÿ Âëàäèñëàâà Ãîìóëêè ñïðèÿòè ¿¿ ïîâåðíåííþ
äî ð³äíîãî ñåëà Ãðàá³âöÿ.

Niniejszym Bardzo uprzejmie proszê o zezwolenie mi na powrót do miejscowo�ci Grabowiec, po-
wiat Radymno, województwo Rzeszów. A pro�bê sw¹ motywujê nastêpuj¹co.

W wy¿ej wymienionej miejscowo�ci posiadam 14 morgi gruntu ornego oraz budynki t.j. dom miesz-
kalny, stainiê i stodo³ê. po wysiedleniu mnie w roku 1947 gospodarstwo to zosta³o przydzielone ob.
Józefowi Czerepak, ktury w moich budynkach mieszka.

Ob. Józef Czerepak o�wiadczy³ mojej córce Julii Huzio, ktura z pocz¹tku lutego by³a uniego w
Grabowcu, ¿e po ¿niwach tego roku 1957 opuszcza to gospodarstwo, przenosz¹c siê do swego w³asnego
domu, ktury wybudowa³ w mie�cie, w Radymnie. Dalej o�wiadczaj¹c Józef Czerepak, je¿eli matka pani
by³a w³a�cicielk¹ tego gospodarstwa, to niech¿e robi starania o zezwolenie jej na powrót do Grabowca
na swoje gospodarstwo, ja za� przyrzekam, ¿e po ¿niwach ca³e gospodarstwo wraz z budynkami oddajê
matce w posiadanie.

Równie¿ o�wiadczam, ¿e jedyny mój syn Huzio Micha³ zosta³ w 1945 roku zabity na froncie pod
Krosnem w woj. rzeszowskim. Mój m¹¿   za� umar³ w 1951 roku w Sobocisku. Gospodarkê pozosta³a o
obszarze 5,5 ha. zajmuje siê tylko niezamê¿na dot¹d córka Huzio Julia lat 47. Ja za�, Huzio Maria, lat 78,
nie jestem zdolna do ¿adnej pracy.

Ponadto nadmieniam, ¿e w miejscowo�ci w Grabowcu, pow. Radymno, do której proszê o powrót,
mieszka moja córka zamê¿na Ahafia Bregin z mê¿em Grzegorzem Bregin, którzy by to pomagali w
pracy na gospodarstwie i opiekowali siê mn¹.

Otó¿ jeszcze raz bardzo uprzejmie proszê o zezwolenie mi na powrót do miejscowo�ci Grabowiec,
pow. Radymno, woj. rzeszowskie.

Huzio Maria

19à

1957, 27 áåðåçíÿ, Âàðøàâà. - Â³äïîâ³äü ÃÏ ÓÑÊÒ Ìàð³¿ Ãóçüî íà ¿¿ ïðîõàííÿ
ñïðèÿòè ïîâîðîòîâ³ äî ð³äíîãî ñåëà

Âàøå ïîäàííÿ âèñëàëè ìè äî ² ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÏÎÐÏ Âëàäèñëàâà Ãîìóëêè. Çàçíà÷óºìî,
ùî, çã³äíî ç îáîâ�ÿçóþ÷èìè çàêîíàìè, ïîâ³òîâà ðàäà â Ðàäèìí³ çâåðíå ëèøå òîä³ Âàì ãîñïîäàðñòâî,
êîëè Îñèï ×åðåïàê çðå÷åòüñÿ éîãî íà Âàøó êîðèñòü. Ìîæå â³í çðåêòèñÿ ïîëÿ íà Âàøó
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êîðèñòü ó íîòàðÿ íîòàð³àëüíèì àêòîì /öå áóëî á ë³ïøå/ àáî ï³òè ç Âàìè äî ïîâ³òîâî¿ ðàäè â
Ðàäèìí³ é íà ïèñüì³ öå çðîáèòè. Çàðàç çãîäà îñàäíèêà â îäèíîêîþ ìîæëèâ³ñòþ çâîðîòó Âàì
ãîñïîäàðñòâà,

Ç ùèðèì ïðèâ³òîì
Ãîëîâíå ïðàâë³ííÿ ÓÑÊÒ
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1957, 19 ëþòîãî, Äçºðæóâ ¥îæ³â-Âåëèêîïîëüñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ôåäîðà
Ïàñòåðíàêà äî Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÏÎÐÏ äîçâîëèòè éîìó âåðíóòèñÿ â ñåëî Ìóøèíêó

Proszê o wydanie polecenia w³adzom terenowym w Nowym S¹czu przywrócenia mi prawa w³asno�ci
oraz wydanie zezwolenia na powrót do swej rodzinnej miejscowo�ci Muszynki Nr. 109, pow. Nowy
S¹cz. Pro�bê sw¹ uzasadniam tym: w dniu 27.VI.1947 roku przyjecha³o do naszej miejscowo�ci Wojsko
Polskie /KBW/ i da³o rozkaz do natychmiastowego spakowania swoich rzeczy oraz zabrania inwentarza
¿ywego i w przeci¹gu 24 godzin opu�cie swoje rodzinne progi, swój maj¹tek z dziada pradziada. Czym
wyrz¹dzono nam bardzo wielk¹ krzywdê moraln¹, jak te¿ i materialn¹. Czyta³em w prasie, s³ucha³em w
radiu, ¿e wyrz¹dzone krzywdy maj¹ byæ naprawione.

A zatem uda³em siê wraz z innymi do swej rodzinnej miejscowo�ci, jak równie¿ i do powiatu Nowy
S¹cz, a¿eby jako� z tym za³atwiæ, ale co� w powiecie jest straszne nastawienie co do naszego powrotu.
Je¿d¿¹ panowie z powiatu po wsiach, nastawiaj¹ ludno�æ wrogo, nakazuj¹ pisaæ ró¿ne podania i anoni-
my pod naszym adresem, wysy³aæ do w³adz, a¿eby tym sposobem nas tam nie dopu�ciæ.

Uwa¿am, ¿e w³adze centralne bêd¹ w stanie zbadaæ dok³adnie t¹ sytuacjê, a¿eby doj�æ do prawdy i
po³o¿yæ kres tej nienawi�ci. A wyrz¹dzone nam krzywdy rz¹dami przesz³o�ci niewinnym ludziom na-
prawi¹.   Tym bardziej, co czyta³em ostatnio w prasie i s³ysza³em przez radio, ¿e i w   Z.S.R.R. naprawiono
krzywdy ludno�ci, wyrz¹dzone rz¹dami Stalina i zezwolono im na swoje powróciæ.

Wobec powy¿szego zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ do W³adz Centralnych o sprawiedliwe i rozs¹d-
ne rozpatrzenie mej pro�by i przyczylne jej za³awienie.

Pasternak Teodor
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1957, 21 ëþòîãî, Ïîëüâ³öà Îëåñüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Àííè Áðîøêî äî ÃÏ
ÓÑÊÒ ñïðèÿòè ¿¿ ïîâîðîòîâ³ äî ñåëà Êîð÷îâè

ß, ÿê áàãàòî ³íøèõ óêðà¿íö³â, â 1947 ðîö³ ç³ñòàëàì âèñåëåíà ðàçîì ç ìóæîì íà Çàõ³ä, äå
ïî÷àòêîâî çàìåøêàëàì â Äçåâåíìë³íå, ïîâ. Ì³ë³÷. ² òó, êîë³ ³ùå ìîãë³, òî ðàçîì ç ìóæîì ïðàöþâàëèñìî
³ òàê ñîá³ æèë³. Ï³çí³øå, â 1953 ð. âè¿õàë³ñìî äî Ïîëüâ³öè, ïîâ. Îëàâà, âî¿. Âðîöëàâ, äå äî öüîãî
÷àñó ïðàöþâàëèñìî â êîëãîñï³. Àëå òåïåð êîëãîñïè ðîçâÿçàëè ³ ìè íåìàºìî äå ïîä³òåñÿ.  Íà
ãîñïîäàðö³ òàêîæ âæå íåìàºìî ñ³ëè ïðàöþâàòè, áî ìàºìî îáîº ïî 75 ë³ò, à,ïîäðóãîìó, õîòÿ áèì
õò³ëà âçÿòè ãîñïóäàðêó, òî íå ìîæó, áî òóò âæå íåìà ãîñïîäàðîê, à ñàìà ìåøêàþ íà øêîë³.

Êîëè ÿ äîâ³äàëàñÿ,  ùî âåðòàòèñü â ñâî¿ ñòîðîíè, òî çà÷àëàì ñòàðàòèñü, ùîá ìåí³ äîçâîëèë³ âåðíóòèñü
äî äîìó, äî ñåëà Êîð÷îâà, òî ìåí³ â³äïîâ³ëè ç ÏÏÐÍ â Ðàäèìí³, ùî ìîþ ãîñïîäàðêó â³ääàëè íà ñêàðá
ïàíñüòâà.   À òåïåð  ìåøêàº íà í³é ì³é ñóñ³äêà, êîòðà òåïåð õî÷è ðîçáèðàòè ìîþ õàòó.
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Äóæå ïðîøó Ãîëîâíå Ïðàâë³ííÿ ïîðàäèò³ ³ ïîìîùè ìåí³, ùî ÿ òåïåð ìàþ ðîáèòè. Ñèí ì³é
çàãèíóâ íà â³éí³, à ìåíå, ñòàðó, âèâåçëè íà Çàõ³ä, òàê ùî òåïåð íåìàþ äå äîæèòè. Ïðîøó î
ë³ñòîâíó â³äïîâ³äü.

Áðîøêî Àííà
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1957, 1 áåðåçíÿ, ¥óðîâî ²ëàâåöüêå. - Ïðîõàííÿ Áîëºñëàâà Ãàìóëêè äî ÃÏ ÓÑÊÒ
ïîìîãòè ñòðèìàòè âèðóáóâàííÿ éîãî ë³ñó â ñåë³ Ôóòîðàõ

Çâåðòàþñÿ ç ïðîõàííÿì ïðèéòè ìåí³ ç ïîì³÷÷þ çàäåðæàííÿ âèðóáó äóá³â ç ìîéîãî ãîñïîäàðñòâà
â ñåë³ Ôóòîðè, ãð. Îëåøèö³, ïîâ. Ëüóáà÷³â, çâ³äê³ëÿ ÿ ç³ñòàâ ç ñ³ìåþ âèñåëåíèé â 1947 ð.

ß, áóâøè â Ôóòîðàõ 26.11.57ð., ïîáà÷èâ, ùî âèðóáóþòü íà ìîéîìó ïîë³ äóáè, âæå çðóáàëè
10 øò. ß õâèëåâî çàäåðæàâ äàëüøèé âèðóá. Òåïåð ÿ çâåðòàþñÿ äî Âàñ, ùîá Âè ìåí³ â ö³é
ñïðàâ³ ïîìîãëè. Íàäì³íþ, ùî â ò³é ñïðàâ³ ³ â ñïðàâ³ ïîâîðîòó íà ñâîþ ãîñïîäàðêó íèí³ âèñëàþ
ïèñüìî äî Ì³í³ñòåðñòâà Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ.

Òàì, íà ìî¿é ãîñïîäàðö³, æèâå ãð. Ãàöåê Âëàäèñëàâ ç ñåëà Ì³ãóâêà, ïîâ. Òàðí³â, êîòðèé
ìàº ñâîº âëàñíå ãîñïîäàðñòâî â ñåë³ Ì³ãóâêà ³, ÿê ïî³íôîðìóâàëè ìåíå ìî¿ çíàéîì³ â Ôóòîðàõ,
òî â³í ìàº çàì³ð îïóñòèòè ìîº ãîñïîäàðñòâî ³ âåðòàòè íà ñâîº.

Ïðîøóþ â ò³é ñïðàâ³ î ïîì³÷.
Ç ïîâàæàííÿì

Ãàìóëêà
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1957, 7 áåðåçíÿ, Âàðøàâà. � Ñóïðîâ³äíèé äîêóìåíò ÃÏ ÓÑÊÒ äî çàÿâ äåïîðòîâàíèõ
óêðà¿íö³â äî Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÏÎÐÏ ç ïðîõàííÿìè çà äîçâ³ë âåðíóòèñÿ â ð³äí³ ñåëà

 Zarz¹d G³ówny Ukraiñskiego  Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego przedstawia w/g
w³a�ciwo�ci podania ob.ob.
1. Krynickiego  Micha³a, zam. we wsi Jaroszówka, pow. Z³otoryja
2. Smetany Szymona, zam. Jaroszówka, pow. Z³otów
3. Najki Szymona, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
4.Krajniaka Kiry³a, zam. Goliszówka, pow. Z³otoryja
5. Romaniaka Ignacego, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
6. £ajusa Andrzeja, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
7. Barny Szymona, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
8. Romaniaka Wasyla, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
9. Romaniaka Micha³a, zam. Jaroszówka, pow. Z³otoryja
10. Lizunia Sergijusza, zam. Bogustyyce, pow. Ole�nica �l¹ska
11. Pempki Katarzyna, zam. Rzêdziszowice, pow. Trzebnica
12. Tywoñczuka Jana, zam. Rzêdziszowice, pow. Trzebnica
13. Szyd³o� Ewy, zam. Osiek Ma³y, pow. Milicz
14. Nowosada Jana, zam. Osiek Ma³y, pow. Milicz
15. Tryndy Olgi, zam. Osiek Ma³y, pow. Milicz
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16. Kalitki Jana, zam. Osiek Ma³y, pow. Milicz
17. Michalczuka Aleksandra, zam. Osiek Ma³y, pow. Milicz
18. Sawy Aleksandra, zam.  Bo¿encin. pow. Milicz
19. Hnatysiaka Antoniego, zam. Brzozowiec, pow. Namys³ów
20. Chomiaka Damiana, zam.  Powidzko, pow, Milicz
21. Dru¿yñskiego Ignacego, zam. Ruda ¯migrodzka, pow. Milicz
22. Panasiuk Józef, zam. Krepcewo, pow. Pyrzyce
23. Milczuk    Leon, zam. Rzeplino, pow. Pyrzyce
24. Tyliszczuk Szymon, zam. Po�r¿ad³o, pow. �wiebodzin
25. Tupaka Jana i Wawrynczuka Dymitra, zam. Niezgoda, pow. Milicz

z pro�b¹: o wziêcie pod uwagê ca³okszta³t sprawy, a szczególno�ci szkód, jakie powstaj¹ dla gospo-
darstwa spo³ecznego na skutek wysiedlenia petentów /zabudowania s¹ rozbierane wzglêdnie niszczone
przez osadników, a pola le¿¹ od³ogiem, gdy¿ osadnicy, przewa¿nie z pobliskich wiosek, posiadaj¹
przewa¿nie swoj¹ w³asn¹ gospodarkê i po wysiedlonych, i dlatego jedn¹ zaniedbuj¹/ oraz ogólnego
stanu zdrowotnego petentów w skutek zmiany klimatu i zwrócenie siê do Ministerstwa Rolnictwa, jako
do w³a�ciwego naczelnego organu administracji pañstwowej, z wnioskiem o:

1/ uchylenie na podstawie art. 102 pkt. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22.III. 1928 r. o postêpowania  administracyjnym /Dz.U.R.P.Nr. 56 poz. 541/ decyzji w³a�ciwych PPRN:
o przejêciu - na mocy art. 1 dekretu Rady Pañstwa z dnia 27.VII.1949 r. - gospodarstw petentów na
w³asno�æ Pañstwa i rozdysponowaniu ich na rzecz osób trzecich na mocy dekretu Rady Pañstwa z dnia
6. IX. 1944 r. /Dz.U.R.P. z 1945 r. Nr.5 poz. 150 przeprowadzeniu reformy rolnej oraz 2/ o zwrot petentom
ich gospodarstw. O  sposobie za³atwienia za³¹czonych pró�b uprzejmie prosimy zawiadomiæ nas.

Generalny Sekretarz
Olga Wasylków
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1957, 14 áåðåçíÿ, Ôðè´íîâî Îñòðóäçüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ áóâøèõ ìåøêàíö³â Ð³÷èö³
äî â³öå-ì³í³ñòðà ð³ëüíèöòâà ßãåëüñüêîãî îòðèìàòè çåìëþ òà äîçâ³ë âåðòàòèñÿ â ð³äíå ñåëî

My, ni¿ej podpisani obywatele Polski Ludowej, wysiedleni w 1947 r. ze wsi Rzeczyca, p-ta Olhu-
wek, pow. Tomaszów Lubelski - pragniemy wróciæ do naszej rodzinnej wsi. Zabudowania nasze zosta³y
przez wojsko w 1946 r. spalone. Ziemia zosta³a przydzielona pod PGR Dêbina, obecnie chce PGR pole
oddaæ na w³asno�æ indywidualnym gospodarzom.

Uprzejmie prosimy obywatela ministra o zezwolenie na powrót do wsi Rzeczyca i o wydanie polecenia
Zarz¹dowi Zespo³u PGR w Dêbinie o wydzieleni dla nas 200 ha gruntów /ziemi ornej, ³¹k i torfowisk/ z gruntów
le¿¹cych we wsi Rzeczyca, pow. Tomaszów. Zamieszkamy u s¹siadów Polaków i bêdziemy budowaæ siê1.

Podpisy petentów
Kluczkowski Maksym, Kluczkowski Jan, Burda Micha³, Blajda Jan, Szum Bazyli, Michalina Kusz-

ka, Piro¿ek Grzegorz, Kluczkowski Bazyli, Martyn Micha³, Duñczak Bazyli, Chrystyna Eliasz, Klucz-
kowski Miron, Paska Stefan, Kaczor Micha³, Ho³ówko Boles³aw, Onupa Jan, Szum Jan, Sawicka Tekla,
Kluczkowski Miko³aj, Kluczkowski £ukasz, Wojtowicz Jan, Burda Konstanty, Kinach Stefan

1 Ó ïîäàëüøîìó àð´óìåíòàö³ÿ ³äåíòè÷íà ç ïðåäñòàâëåíîþ â ïðîõàíí³ ìåøêàíö³â ßìíè Äîë³øíüî¿. Äàòè âèíèêíåííÿ
ïèñüì, à òàêîæ ´ðàô³êà é òèï ìàøèíêîâî¿ ÷åðåíêè ñâ³ä÷àòü ïðî ñï³ëüíå (íåçíàíå) äæåðåëî ñòâîðåííÿ äîêóìåíò³â.
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1957, 14 áåðåçíÿ, ¥ëî´îâî Ìîðîíçüêîãî ïîâ³òó. - Çá³ðíå ïðîõàííÿ áóâøèõ ìåøêàíö³â
ßìíè Äîë³øíüî¿ äî â³öå-ì³í³ñòðà ð³ëüíèöòâà ßãåëüñüêîãî çà äîçâ³ë âåðòàòèñÿ â ð³äíå
ñåëî

My, obywatele Polski Ludowej: 1/ Jan Sawczak, 2/ Miko³aj Jasiewicz, 3/ Hamelak Dymitr, 4/ Danko
Wasyl, 5/ Maryniak Marian, 6/ Artym Maria, 7/ Bobko Pawe³, 8/ Hrabelski Dymitr, 9/ Bobko Ewa, 10/
Piskor  Micha³ wysiedleni w 1947 r. ze wsi Jamna Dolna - pta Rybotycze, pow. Ustrzyki Dolne - obecnie
zamieszkali w ró¿nych miejscowo�ciach powiatu Mor¹g, woj. Olsztyn, pragniemy wróciæ do swej ro-
dzinnej wioski Jamna Dolna, pow. Ustrzyki. Zabudowania nasze sê rozebrane, pole jest przydzielone do
PGR, lecz le¿a³o jeszcze w 1956 r. od³ogiem. Na nasze podanie PPRN w Ustrzykach zawiadomi³o nas, ¿e
gotowe jest wydzieliæ czê�æ area³u PGR, obecnie za� zawiadomi³o nas, ¿e PGR bêdzie samo gospodaro-
waæ na tych gruntach i chce przydzieliæ nam grunty w innych wioskach,

Z tych wzglêdów zwracamy siê do Obywatela Ministra o wydanie polecenia podleg³emu Zarz¹dowi
Zespo³u PGR w Ustrzykach Dolnych o wydzielenie 150 ha gruntów - ziemi ornej i lasów ch³opskich -
które, jeszcze w tym roku zobowi¹zujemy siê zagospodarowaæ.

Zaznaczamy, ¿e odrazu przyst¹pimy do budownictwa w³asnym kosztem domów mieszkalnych -do
czasu wybudowania   domów zamieszkamy u znajomych Polaków z s¹siednich wiosek, którzy z³o¿¹
o�wiadczenia na pi�mie u notariusza lub w Gminnej Radzie, ¿e przyjmuj¹   nas z rodzinami na mieszka-
nie do chwili wybudowania siê.

Zaznaczamy, ¿e na naszym powrocie Pañstwo nic nie straci, gdy¿ zagospodarowujemy nieu¿ytki, a
gospodarstwa na Ziemiach Odzyskanych odrazu chc¹ zaj¹æ s¹siedzi lub mog¹ na nich byæ osiedleni
repatrianci.

Prosimy Obywatela Ministra o szybkie za³atwienie sprawy, gdy¿ ju¿ wiosna siê  zbli¿a, a my chcemy
wracaæ i zasiewaæ swoje pola.

Za wy¿ej wymienionych obywateli podpisali
Jasiewicz Miko³aj i Jan Sawczak

27

1957, 27 áåðåçíÿ, ßðîñëàâ. - Â³äïîâ³äü ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿ íàðîäíî¿ ðàäè â ßðîñëàâ³
Ï. Ñèòêîâî¿ íà éîãî ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè éîìó ãîñïîäàðñòâî â ñåë³ Êîð³íèö³

W za³atwieniu pro�by Obywatela, skierowanej do tutejszego prezydium w sprawie zwrotu gospodar-
stwa we wsi Korzenica, powiat Jaros³aw Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zapodaje, ¿e gospo-
darstwo Obywatela przejête zosta³o na rzecz Skarbu Pañstwa jako nie pozostaj¹ce w faktycznym w³ada-
niu w³a�ciciela, a nastêpnie na prawie w³asno�ci rozdysponowane na rzecz rolników wsi Korzenica.

W tym stanie rzeczy Prezydium PRN nie znajduje podstaw prawnych do zwrotu omawianego gospo-
darstwa.

Za Prezydium Rady Narodowej
/-/ Bielecki Augustyn
 cz³onek      Prezydium

Ä O Ê Ó M E H T È
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1957, 28 òðàâíÿ, Áæåçº ×ëóõ³âñüêîãî ïîâ³òó. Ïðîõàííÿ Ìàð³¿ Êîñò³â äî ÓÑÊÒ
ñïðèÿòè ¿é ó ïîâîðîò³ äî ð³äíîãî ñåëà Âîëÿ Ìèõîâà

Ïðîõàííüà

Çâåðòàºìîñü äî Âàñ, Óêðà¿íñüêèé äîïîìîãîâèé êîì³òåò, ç ïðîõàíèì î ç³çâîëåíÿ âè¿õàíÿ íà
ð³äíó çåìëþ, òîìó ùî òóò, íà çàõ³äí³é çåìë³, íå ïàñóº íàì ïîâ³òðÿ, äå ÿ ñòàðåíüêà îñòàëàñÿ
âäîâà, ì³é ìóæ, ÿê ò³ëüêè ïðè¿õàâ òó, íà çàõ³ä, òî çàðàç çà÷àâ õîðóâàòè, òîìó ùî ïðè¿õàâ ç
äîáðîãî ïîâ³òðÿ íà çãíèëî ³ çàîñòðå äëÿ íåãî áóëî öå ïîâ³òðÿ. Òî ö³ëèé ÷àñ õîðóâàâ ³ ¿çäèâ ïî
øï³òàëÿõ ³ ë³êàðÿõ, ÿ âñ³ ñèëè ³ ñâ³é òðóä ïîñâÿòèëàì äëÿ íåãî, àáè éîãî âèë³÷èòè ³ ùîá ìè îáîº
âåðíóëèñü íà ð³äíó çåìëþ, à òèì ÷àñîì â³í ìåí³ ïîìåð, ³ òàêîæ ³ ÿ õîð³þ ³ âèäàþ îñòàííèé ãð³ø
íà ë³êàð¿â òà ë³êàðñòâà, à ÿ ñòàðà âäîâà, òóò íà ïóñòèí³ íå ìîæó æèòè, áî äàëåêî â³ò ñåëà äå
ò³ëüêè â³òåð çâèâàâ ï³ñêîì ³ çàñèïóâ î÷³, ³ çàáèðàâ çá³æÿ ç ïîëÿ äàëåêî â ë³ñà, ³ òàê äàëåêî
ìóøó õîäèòè ïî âîäó, áèðó ç ðîâó ïëà÷àíîãî. âîíà ñìåðäÿ÷à ³ íåçäîðîâà, ÿ ñëàáà ³ âæå íåìîæó
æèòè ³ âèâÿçóâàòèñü ç îáîâÿçê³â, ÿê³ íàêëàäàé íà ìåíå Ïàíüñòâî, à òîìó õî÷ó ðåøòêàìè ñèë
âåðíóòèñü íà ð³äíó çåìëþ ³ òàì çëîæèòè ñâî¿ ñòàð³ êîñòè, áî ÿ ñÿ òàì òÿøêî íàðîáèëà ³
íàíîñèëà êàì³íÿ íà õàòó ³ íàêîë³íüêîâàëàì ñÿ âêîëî íå¿ ³ íåîäåí êàì³íü äâèãàëà ñâî¿ìè ðóêàìè
³ îáë³ïèëà ¿º¿ ãëèíîþ, à òèì ÷àñîì íàñ âèãíàëè íà ÷óæó çåìëþ, äå ÷îëîâ³ê ìóñèòü îãàíÿòèñü ç
äèêàìè. ß ¿çäèëàì äî ð³äíîãî ñåëà ³ ñåðöå ìåíå ñòèñíóëî, êîëèì â³äèõíóëà ñâ¿æî ð³äíèì
ïîâ³òðÿì, ÿê ñïîãëÿíóëà íà ð³äíó õàòó, òî çàëÿëàì ñÿ ñëåçàìè, ÿê ïîáà÷èëàì ÷óæèõ ëþäåé â
ñâî³é ð³äí³é õàò³, ñïèòàëàì ñÿ ¿õ, ÷è ìîæó âåðíóòèñü, òî êàçàëè, ùî ìîæó, âîíè çàáåðóòü â³âö³
äå äàë³, à òó ìîæó çàìåøêàòè. Îòóò çâåðòàþñü äî Âàñ, óêðà¿íñüêèé êîì³òåò, àáè âè ìåí³
äîïîìîãëè âåðíóòèñü íà ð³äíó çåìëþ, Âîëþ Ìèõîâó ïî Ë³ñüêî

Êîñò³â Ìàðÿ
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1957  14 ÷åðâíÿ, Âàðøàâà. - Â³äïîâ³äü ì³í³ñòðà Ñ. Òêà÷îâà ùîäî  ïðîõàííÿ Ï.
Ñèòêà ïîâåðíóòè éîìó ãîñïîäàðñòâî â Êîð³íèö³

W odpowiedzi na pismo Obywatela z dnia 15. V. 57 r. w sprawie zwrotu gospodarstwa we wsi
Korzenica, informujê po uzyskaniu danych od inspektora Urzêdu Rady Ministrów, który stwierdzi³ na
miejscu, ¿e omawiane gospodarstwo zosta³o rozdysponowane na rzecz osadnika - wobec takiego stanu
rzeczy Wasza sprawa nie mo¿e byæ za³atwiona pozytywnie.

Pe³nomocnik rz¹du
 do spraw zagospodarowania terenów

po³udniowo-wschodnich
 Stanis³aw Tkaczow

wiceminister

Ä O Ê Ó M E H T È
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1957, 13 æîâòíÿ, Êðàñíîëîíêà Ãóðîâî-³ëàâåöüêîãî ïîâ³òó. -Çâåðíåííÿ Ïåòðà Ñèòêà
äî ÃÏ ÓÑÊÒ ó ñïðàâ³ ïîâîðîòó íà Ð³äí³ çåìë³

Çâåðòàþñÿ äî Âàñ ç çàïèòàííÿì: ùî ÿ ìàþ äàëüøå ðîáèòè? Íà ãîñïîäàðö³, ÿêó ìàþ â
ïîâ³ò³ Ãóðîâî, äàëüøå íå ìîæó ïðàöþâàòè. Ä³ì, ó ÿêîìó ìåøêàþ, çíèùåíèé êóëÿìè â ÷àñ³
â³éíè, òàê ùî ìîæå â êîæí³é õâèëèí³ çàâàëèòèñÿ. Ïîâèãèíàí³ ñò³íè òðåáà áóëî ïîï³äïåðàòè, à
êîëè á áóðÿ, òî ìè âñ³ êî÷óºìî â ñàä³ ï³ä ãðóøåþ. Ä³ì íå íàäàºòüñÿ äî ðåìîíòó. Ñòîäîëè íå
ìàþ. Òàê äàëüøå æèòè íå ìîæó.

Ïðî ïîâåðíåííÿ äî ñåëà Êîð³íèöÿ ñòàðàþñÿ âæå äâà ðîêè, ïàïåð³â ìàþ áàãàòî, à äîçâîëó
íå ìàþ. Æ³íêà ìîÿ áóëà â Êîð³íèö³ é áà÷èëà, ùî ç ìîãî çíèùåíîãî ãîñïîäàðñòâà çðîáèëè
ãðîìàäñüêå ïàñîâèñüêî. Òàêå ñàìå º ç ìî¿ìè 44 ñóñ³äàìè. Ñàäè äóæå çíèùåí³. Ïîäàííÿ
ëåæàòü ó Ðÿøåâ³, ßðîñëàâ³, Ãîëîâíîìó ïðàâë³ííí³ ³ â ì³í³ñòðà Òêà÷îâà, à ÿ, ÿê ìó÷èâñÿ, òàê ³
ìó÷óñÿ. Ïîìîæ³òü ìåí³ âåðíóòèñÿ íà ñâîþ ð³äíó çåìëþ.
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 1957, 16 ãðóäíÿ, Óðîâî Ìîðîíçüêîãî ïîâ³òó. - Çâåðíåííÿ   Ìèõàéëà Ãîéäè÷à äî
ÃÏ ÓÑÊÒ, ùîá, ó çâ�ÿçêó ç íå´àòèâíèì ñòàâëåííÿì ïîëüñüêî¿ ëþäíîñòè â ì³ñöÿõ
ïåðåñåëåííÿ, ñïðèÿòè ïîâåðíåííþ óêðà¿íö³â íà ð³äí³ çåìë³

Zwracam siê z pro�b¹ do Z.G.  U.S.K.T. o rozpatrzenie sytuacji, jaka zaistnia³a na terenie pow. Mor¹g,
woj. Olsztyn. W dn. 15.XII.1956 r. w Mor¹gu odby³o siê zebranie, organizowane przez Pow. Komitet
U.S.K.T., na zebraniu tym by³o zbyt ma³o  Ukraiñców. Powodem s³abej frekwencji jest antagonistyczny
stosunek G.R.N. naszego powiatu do Ukraiñców, gdy¿ ani jedna G.R.N. nie powiadomi³a Ukraiñców,
zamieszka³ych na jej terenie, o terminie zebrania. Np. w G.R.N. Boreczno mieszka wielu Ukraiñców, a
nikt z nich nie zosta³ powiadomiony, pomimo i¿ termin zebrania by³ wiadomy pracownikom P.G.R.N. /
otrzymali telefonogram z Mor¹ga/. Oni to przez swój antagonistyczny stosunek do Ukraiñców   nie
podali wiadomo�ci  o zebraniu.

Proszê Z.G.   U.S.K.T. o zajêcie siê t¹ spraw¹, gdy¿ ja, podobnie jak wielu moich s¹siadów i rodaków,
uwa¿amy ten stan rzeczy za krzywdz¹cy  nas, Ukraiñców, i przekre�laj¹cy nasze uprawnienia, stawiaj¹ce
nas na równi z Polakami.

Uwa¿am, ¿e najlepszym dowodem równouprawnienia bêdzie, je¿eli K.C. P.Z.P.R, i Rz¹d P.R.L.
podejm¹ uchwa³ê  o naprawieniu krzywd wyrz¹dzonych Ukraiñcom, i dad¿¹ nam mo¿no�æ powrotu na
zabrane nam gospodarstwa w Rzeszowskim i Lubelskim, a tak¿e wska¿¹ zmieniæ swój stosunek tym
obywatelom Polski, którzy jeszcze ¿yj¹ w duchu nacjonalizmu do Ukraiñców.

P.S.
Zawiadamiam Z.G.  U.S.K.T., ¿e pro�bê analogicznej tre�ci wys³a³em do K.C.P. Z.P.R. Proszê o

odpowied�.

Micha³  Gojdycz

Ä O Ê Ó M E H T È
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1957, 25 áåðåçíÿ, Âàðøàâà. - Â³äïîâ³äü ÃÏ ÓÑÊÒ Ì. Ãîéäè÷åâ³ íà éîãî çâåðíåííÿ
ùîäî ïîâîðîòó óêðà¿íö³â íà Ð³äí³ çåìë³

Âñ³ì º çíàíå, ùî ïåâíà ÷àñòèíà ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, à íàâ³òü äåêîëè ³ ñëóæáîâö³â ñòàâèòüñÿ
âîðîæå äî â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî æèòòÿ â Ïîëüù³. Ìè íå ïîâèíí³ öèì çíåîõî÷óâàòèñÿ,
ïðîòèâíî - ïîâèíí³ ìè ñòàðàòèñÿ âñ³, íà êîæíîìó ì³ñö³, â êîæí³é ì³ñöåâîñò³ ñâîºþ ïðàöåþ òà
äîáðèì ñï³âæèòòÿì íàâ³òü ç ëèõèìè ëþäüìè âèáîðîòè äëÿ ñåáå ïîøàíó, òîä³ áóäóòü ç íàìè
ðàõóâàòèñÿ òàê íà Çàõîä³, ÿê ³ â íàøèõ ð³äíèõ ñòîðîíàõ.

Çàðàç íåìàº ùå çàêîíó, êîòðèé äàâàâ áè âèñåëåíèì ïðàâî ïîâåðòàòèñÿ íà ñâî¿ ãîñïîäàðñòâà.
Âåðòàòè ìîæóòü âèñåëåí³ íà ñâî¿ ãîñïîäàðñòâà, êîëè âîíè º â³ëüí³, íå íàäàí³ àí³ ïðèâàòíèì
îñàäíèêàì, àí³ ïåãååðàì ÷è íà ³íø³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ö³ë³, àáî, ÿêùî îñàäíèê äîáðîâ³ëüíî
àêòîì íîòàð³ÿëüíèì àáî â ïîâ³òîâ³é Ðàä³ íà ïèñüì³ çâåðíå ãîñïîäàðñòâî âèñåëåíîìó.

Ç ùèðèì ïðèâ³òîì
Ãîëîâíå Ïðàâë³ííÿ ÓÑÊÒ
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1957, 28 áåðåçíÿ, Âàðøàâà. � Ïðîõàííÿ ÃÏ ÓÑÊÒ äî ÖÊ ÏÎÐÏ ñïðèÿòè
ïîâîðîòîâ³ â ð³äí³ ñåëà ïåðåñåëåíèì óêðà¿íöÿì

Zarz¹d G³ówny Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno - Kulturalnego w Warszawie przedstawia w/g
w³a�ciwo�ci podania ob. ob.
1. Boruszczak Helena zam. Sobocisko,                          pow. O³awa
2. Trochaniak Bazyll zam. Piskorzówek,                      pow. O³awa
3. Huzio Maria zam. Sobocisko,                          pow. O³awa
4. Jacenik Jan zam. Brze¿nica,                      pow. Krosno Odrz.
5. Kowalczyk Jakób zam. Po¿rzad³o,                            pow. �wiebodzin

z pro�b¹:
I. O wziêcie pod uwagê, ca³okszta³tu sprawy, a w szczególno�ci szkód, jakie powstaj¹ dla gospodar-

stwa spo³ecznego w skutek wysiedlenia petentów, zabudowania s¹ rozbierane wzglêdnie niszczone
przez osadników, a pola le¿¹ od³ogiem, gdy¿ osadnicy pochodz¹cy z pobliskich, wiosek posiadaj¹
przewa¿nie dwie gospodarki swoj¹ w³asn¹ i po wysiedlonych, dlatego wiêc jedn¹ zaniedbuj¹ oraz
ogólnego stanu zdrowotnego petentów w skutek zmiany klimatu.

II. O zwrócenie siê do Ministerstwa Rolnictwa, jako do w³a�ciwego organu administracji pañstwo-
wej, z wnioskiem o:

a/ uchylenie na podstawie art. 102 ust. 112 Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22.111.1928 r, o postêpowaniu administracyjnym /Dz.U.R.P. Nr.36 poz. 431 decyzji w³a�ciwych
PPRIT: �o przejêciu na mocy art. 1 dekretu z dnia 27.VII.1949 r. /D.U.R.P. Nr.46 poz.339/� gospodarstw
wysiedlonych na w³asno�æ Pañstwa oraz o:

b/ zwrot petentom ich gospodarstw.
Za Zarz¹d G³ówny UTSK

Sekretarz Generalny -  /O. Wasylków/
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1957, 24 êâ³òíÿ, Ïåðåìèøëü. - Ïîâ³äîìëåííÿ ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿ íàðîäíî¿ ðàäè â
Ïåðåìèøë³ Òîì³ Âèøíåâñüêîìó â Â³ëü÷èíàõ Êåíòøèíñüêîãî ïîâ³òó ïðî äîç³âë âåðòàòèñÿ
äî ð³äíîãî ñåëà Ñêîïîâà

W zwi¹zku z zrzeczeniem siê przez Ob. Bugiela Micha³a z zajmowanych budynków Obywatela we
wsi Skopów, pow. Przemy�l oraz na podstawie protokó³u ogólnego  zebrania rolników wsi Skopów,
którzy wyra¿aj¹ zgodê na powrót Obywatela do poprzedniego miejsca zamieszkania, - Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej Powiatowy Zarz¹d Rolnictwa w Przemy�lu zawiadamia Obywatela, ¿e nie
stawia ¿adnych przeszkód co do powrotu Obywatela wraz z rodzin¹ do wsi Skopów z uwagi na to, ¿e
mia³by Obywatel zapewnione warunki egzystencji poprzez dobrowolne zrzeczenie siê Waszego gospo-
darstwa i zwrotu ziemi przez tamtejszych  rolników.

Za  Prezydium Rady Narodowej
 /-/ Józef Karpiñski

Przewodnicz¹cy

33

1957, 2 òðàâíÿ, ¥îëüá³òè Ìîðîíçüêîãî ïîâ³òó - Ïðîõàííÿ Àíòîí³íè Âåíæèíÿê äî
ÓÑÊÒ ñïðèÿòè ¿¿ ïîâåðíåííþ äî ð³äíîãî ñåëà Çáî¿ñüê

Ja, Wêgrzyniak Antonina, jestem z narodowo�ci ukraiñskiej, zosta³am wysiedlona w roku 1947 z
miejscowo�ci Zboisko, powiat Sanok, województwo Rzeszów do miejscowo�ci Golbity, powiat Mor¹g,
województwo Olsztyn, gdzie mog³am egzystowaæ do chwili obecnej. Na Ziemiach Odzyskanych straci-
³am mê¿a, a obecnie mam     na swym utrzymaniu  troje dzieci: syna 10 lat, córki 8 lat i 16 lat, sama 50
lat.

W miesi¹cu kwietniu 7 dnia otrzyma³am zezwolenie z PGR  Mor¹g na wyjazd do miejscowo�ci
rodzinnej, sk¹d by³am wysiedlona  w r. 1947. Na podstawie tego zezwolenia otrzyma³a wagon z PKP, za
który zap³aci³am 738 z³.  Gdy za³adowa³am wszystkie swoje rzeczy do wagonu i wyruszy³am w podró¿,
to na stacji Sanok zosta³am zatrzymana przez M.O., która mnie nie zezwoli³a wy³adowaæ siê z wagonu,
mówi¹c, ¿e my nie mamy ¿adnego rozporz¹dzenia na wpuszczanie Ukraiñców do ich domów w powie-
cie Sanok i zmienili adres na wagonie, i si³¹ przywie�li do Mor¹ga, sk¹d by³am zmuszona sprowadziæ
siê do rozwalonej cha³upy, w której przedtem mieszka³am.

A teraz zwracam siê nie ze skarg¹, a z pro�b¹ uprzejm¹ o wydanie mnie zezwolenia na wyjazd do
rodzinnej miejscowo�ci /.../ Pro�bê sw¹ motywujê tym, ¿e jestem wdow¹ w wieku 50 lat, maj¹c ma³e
dzieci na utrzymaniu, gospodarstwo, które  posiadam jest nie do zamieszkania, poniewa¿ stodo³y nie
ma, a reszta zabudowañ jest  w ruinie, gruzy poprostu, strach mieszkaæ i do tego jest ciê¿ka ziemia,
posiadam 1 konia, 2 krowy, wiêcej trzymaæ inwentarza nie mogê, nie mogê  pracowaæ, bo nie ma komu
przy tym pracowaæ.

W obecnej chwili znajdujê siê w bardzo krytycznym stanie, mówi¹c po ludzku: ani tu, ani tam, a
wiêc tego nikomu nie ¿yczê. Rozumie jednak, ¿e je�li nie mo¿na wyjechaæ, to po co wydawaæ zezwole-
nia, a je¿eli wydano zezwolenie, to nie wolno zytrzymywaæ i odsy³aæ z powrotem tych ludzi, poniewa¿
podró¿ to wielki koszt, a przecie¿ otrzyma³am zezwolenie z Olsztyna, w/g którego mog³am opu�ciæ
Mor¹g. A wiêc zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o wydanie mi zezwolenia na przejazd do mej rodzinnej
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miejscowo�ci Zboisko, powiat Sanok, województwo Rzeszów. Dlaczego Redakcja pisze inaczej, a Pañ-
stwo robi inaczej, jak nie wolno, to nie wolno wprowadzaæ ludzi w b³¹d i stratê dla tych ludzi, bo ludzie
siê b³¹kaj¹ po tych wygonach, to nie tylko my wracali, ale dziesi¹tki rodzin. Proszê odpisaæ, Redakcjo,
listownie.

Wêgrzyniak Antonina

34

1957, 5 ÷åðâíÿ, Òóõëÿ Ðàäèìñüêîãî ïîâ³òó.  - Ñêàðãà Îëåêñàíäðà Ùóðêà äî ÃÏ
ÓÑÊÒ ùîäî ñâîº¿ íåñòåðïíî¿ ñèòóàö³¿ ï³ñëÿ ïîâîðîòó â ñåëî Òóõëþ

Za¿alenie
Ja, ni¿ej podpisany Szczurko Aleksander, zwracam siê w nastêpuj¹cej sprawie. W 1947 r. zosta³em

wysiedlony, jak i wszystkie Ukraiñcy, na ziemie zachodnie, do miejscowo�ci Lubianka, powiat Górowo
I³awieckie, województwo Olsztyn. Poniewa¿ po wyg³oszeniu aferatu pa�dziernikowego w roku 1956
przez towarzysza W³adys³awa Gomu³ki, ¿e ka¿dy ob. mo¿e otrzymaæ swoj¹ w³asno�æ, je¿eli jest wolna,
ja, chc¹c otrzymaæ swoj¹ w³asno�æ, bo jest wolna stodo³a stajnia i cha³upa, zg³osi³em siê do Przewodni-
cz¹cego PPRN w Radymnie, ¿eby mi wyda³ zezwolenie na przyjazd na swoj¹ w³asno�æ, bo jest wolna.
Poniewa¿ za�wiadczenie to dosta³em - wywi¹za³em siê z planowego skupu i podatku z roku 1956 w
powiecie Górowo I³awieckie, dnia 29 III 1957 roku z inwentarzem ¿ywym i ze swymi gratami, i z
dzieæmi, z ¿on¹ wyjecha³em z wsi Lubianka, powiat Górowo I³. i    zacz¹³em jechaæ do miejscowo�ci
Tuchla, pow. Radymno na swoj¹ w³asno�æ transportem kolejowym. Gdy wy³adowa³em siê w ostatniej
stacji Bobrówka i zacz¹³em jechaæ transportem traktorowym do wsi. W tym osadnicy zajechani wysz³y
z wid³ami i z siekierami, zastawiaj¹c mi drogê i nie da³y mi wjechaæ do wioski. Zaczêli za mn¹ krzyczeæ,
¿e ja Ukrainiec i bandyta, a obecne w tym M.O. z Radymna i wcale nic nie za³atwi³a tej sprawy.

Teraz rzeczy moje porozrzucane po trzech wioskach, dzieci moje i ¿ona b³¹kamy siê po ca³ym
terenie, jak owcy. Ju¿ parê razy zwraca³em siê do PPRN w Radymnie i do PWRN w Rzeszowie, ¿eby to
moj¹ sprawê za³atwiæ no i wcale nie za³atwiaj¹. Ja nie wiem, z jakiego powodu, ¿e ja Ukrainiec czy co?
Przecie¿ muszê mieæ jakie� przystanowisko i daæ dzieciom utrzymanie oraz byd³o zaopatrzeæ na zimê w
paszê, i samemu dla siebie. To w takim razie PPRN w Radymnie wprowadzi³y mnie w b³¹d i mnie nie
za³atwiaj¹. A buntownikiem tych osadników jest Trytek Stanis³aw.

Aleksander Szczurko

34à

1957, 10 ëèïíÿ, Âàðøàâà. - Çâåðíåííÿ ÃÏ ÓÑÊÒ äî ïðåçèä³¿ Âîºâ³äñüêî¿
Íàðîäíî¿ ðàäè â Ðÿøåâ³ - ïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ çàãîñïîäàðþâàííÿ ï³âäåííî -

ñõ³äí³õ çåìåëü Ä. Ç³ìîíà ðîçãëÿíóòè ñêàðãó Î. Ùóðêà ç Òóõë³

Zarz¹d G³ówny Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego w Warszawie przesy³a w za³¹-
czeniu za¿alenie obywatela Szczurko Aleksandra w zwi¹zku z niedopuszczeniem w/w do powrotu na
sw¹ gospodarkê we wsi Tuchla, powiat Radymno, na co - jak zaznacza w swoim pi�mie - otrzyma³
zezwolenie od Prezyduim Powiatowej Rady Narodowej w Radymnie.
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Zarz¹d G³ówny UTSK prosi o zbadanie tej sprawy i je�li fakty podane przez obywatela Szczurko w
za¿aleniu s¹ prawdziwe - o udzielenie mu potrzebnej pomocy w objêciu jego gospodarstwa.

Zarz¹d G³ówny UTSK

34á

1957, 23 âåðåñíÿ, Ðÿø³â. � Â³äïîâ³äü ïðåçèä³¿ Âîºâ³äñüêî¿ Íàðîäíî¿ ðàäè â Ðÿøåâ³
Î. Ùóðêîâ³

Odno�nie za¿alenia Waszego, skierowanego do Zarz¹du G³ównego UTSK w Warszawie wyja�nia
siê: wspomniana nieruchomo�æ zosta³a przejêta przez Skarb Pañstwa orzeczeniem Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Jaros³awiu z dnia 21/IX. 1949 r. i w trakcie regulacji zosta³a rozdysponowana na
rzecz Wydzia³u O�wiaty dla celi szkolnych tej¿e wsi, w zwi¹zku z czym nie widzi siê mo¿liwo�ci
naruszenia tego stanu rzeczy.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radymnie wydzieli³o Obywatelowi pe³ny ekwiwalent
gruntowy w s¹siedniej wsi Kobylnica Wo³oska, gdzie obecnie pracujecie i zamieszkujecie i gospodar-
stwo to winien Obywatel uwa¿aæ jako swoj¹ w³asno�æ.

Pe³nomocnik  PWR
     Zimon Dominik
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1957, 22 ëèïíÿ, Ëºâ³öè Ãðèô³öüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Îëåêñàíäðà Ìàãîíñüêîãî
äî ÓÑÊÒ ñïðèÿòè âëàøòóâàííþ ó ð³äíîìó ñåë³ Æåðäåíö³ Ë³ñüêîãî ïîâ³òó

Âèùå íàçâàíèé Ìàãóíñüêèé Îëåêñàíäåð çâåðòàþñü ç ïðîçüáîþ äî ÓÑÊÒ. À òî, ùî ÿ
ç³ñòàâ ïåðåñåëåíèé ç³ ñåëà Æåðäåíüêè ïîâ³òó Ë³ñüêîãî ÿêî ç àê. Â íà çàõ³äí³ çåìë³, ³ òó, íà
çàõ³äíèõ çåìëÿõ æèâó äî íèí³ â ñåë³ Ëºâ³öè, òóòêè ïåðåíîøó âåëèêè ãîðÿ ³ òåðï³ííÿ ç³ ñòîðîíè
ïîëüñüêî¿.

Ïðîøó ÓÑÊÒ ïîìî÷è ìîºé ïðîçüá³. ÿ çàëèøèâ ó ñâî¿ì ð³äí³ì ñåë³ Æåðäåíö³ 7. ã ³ õàòó
çàáóäîâàííÿì, óñå íîâå, ïîáóäîâàíå, õàòó ðîç³áðàíî, ïàíüñòâî ïðîäàëî ãîñïîäàðîâè äî ñåëà
Ã³÷âè, ïîâ³ò Ë³ñüêî, à ïîëå ëåæèòü ïåðåëîãîì. íèõòî éîãî, ïîëÿ, íå âæèâàâ, äî òîãî ìàþ ñâ³é
âëàñíèé ë³ñ ² ã. çâåðòàâñÿ äî ïîâ³òó â Ë³ñüêó î ç³çâîëåííÿ íà ïîâîðîò äî ð³äíîãî ñåëà Æåðäåíêè,
ð³âíîæ ïðîñèâ î ïîì³÷ íà áóäîâó õàòè, ñòîäîëè òàæ ñòàí³, îäåðæàâ ÿ â³äïîâ³äü, ùî ìîæó
âåðòàòè äî ð³äíîãî ñåëà Æåðäåíêè. ùî ïîëå º â³ëüíå, ò³ëüêè íåìà õàòè, òî ìîæó ñîá³ ïîáóäîâàòè
íà âëàñíèé êîøò. òàê ùî ïîâ³ò ìåí³ íå äîïîìîæå, àíè íå óä³ëÿòü ìåí³ ïîçè÷êè, ÿ çàÿâèâ, ùî
ìàþ ñâ³é âëàñíèé ë³ñ, òî ñêàçàëè, ùî ë³ñ â ïàíñòâîâèé, òî íåâ³ëüíî ìåí³ ç ë³ñà êîðèñòàòè.

Äàëüøå, ìàþ ñèíà, êîòðèé âæå äâà ðîêè õîð³â, òàê ùî ë³êàð çàÿâèâ, ùî ºñëè õî÷ó, ÷îáè ñèí
áóâ çäîðîâèé, òî ìóøó çì³íèòè ïîâ³òðÿ ³ çâ³òòè, çàõ³äíèõ çåìåëü, âè¿õàòè, ùî íà òó õîðîáó ë³ê³â
íåìà, ò³ëüêè ìóñèòü ìàòè ³íøå ïîâ³òðÿ. òàê ùî ë³êàð ó Ùåö³í³ âèïèñàâ çàñüâ³ä÷åííÿ, ùîáè
ìåíå çâ³ëüíèëè ç³ çàõ³äíèõ çåìåëü ç ïðè÷èíè õâîðîáè ñèíà.

Çàïèòóþñü ÓÑÊÒ, ÷è º ìîæíèñòü îäåðæàííÿ â³ä ïîëüñüêî¿ äåðæàâè ïîçè÷êó áåçâîðîòíó íà
áóäîâó õàòè ³ ö³ëîãî çàáóäîâàííÿ? ÷è ìàþ ïðàâî êîðèñòàòè ç âëàñíîãî ñâîãî ë³ñà? ÷è íà ïîâîðîò
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ìîæó îäåðæàòè âàãîíè áåçïëàòíî? Ïðîøó ÓÑÊÒ ïîìî÷è ìåí³ â ö³é ñïðàâè î ïîâîðîò äî
ð³äíîãî ñåëà Æåðäåíüêè Ë³ñüêîãî ïîâ³òó âîº ðÿø³âñüêîãî. Çàÿâëÿþ, ùî â ð³äí³ì ñåë³ Æåðäåíö³
çàëèøèëè 6 ðîäèí, êîòð³ çàÿâèëè ìåí³, ùî ìåíå ïðèéìóòü äî ñâîãî äîìó, äî òîãî ÷àñó, äîêè
ñîá³ íå ïîáóäóþ ñâîãî âëàñíîãî äîìó.

ç ïîâàæàííÿ
Ìàãîíñüêèé
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1957. 25 ñåðïíÿ, Äîìáðóâêà Âåëèêà Ëåìáîðñüêîãî ïîâ³òó. � Ïðîõàííÿ Ïåòðà
Áåäíàð÷óêà äî ðåäàêö³¿ �Íàøå Ñëîâî� ïî³íôîðìóâàòè éîãî ïðî ìîæëèâîñò³ âåðíóòèñÿ
äî ð³äíîãî ñåëà Êîð÷ìèíà

Õîò³âáèìÿ äîâ³äàòè â³äâàñ äîêëàäíè íåïðàâ³ ïîâåðíåíÿ Óêðàéíö³â íà ñâîþ âëàñí³ñüòü äî
ñåëà Êîð÷ìèíà ïîâ³ò Òîìàøîâà ëþáåëüñüêîãî âîå Ëþáë³íà.

×èòàâ³ì â íàø³ì ñëîâ³, ùî ïîâåðíóòü, íî íå âñ³, ³ ÷èòàâ³ì, ùî ïîòð³áíî ñêëàäàòè ïîäàí³, íî
ÿ íåçíàþ, âÿêèé ñïîñ³á ñêëàäàòè ïîäàí³, ÷è  ïîîäèíîêî, ÷è ãðóïîâî ³ ÷è òèì, ùî ¿õ çàáóäîâàí³
ñòîéòü, ÷è òèì, ùî íåìàþòü í³÷î, áî ìîéîãî çàáóäîâàí³ íåìà, âñå çíèùåíî. À ÿá õîò³â ïîâåðíóòè
íà ñâîþ ð³äíî çåìëþ. ß ïðîøó Ðåäàêö³é Íàøîãî ñëîâà, ÿêòà ñïðàâà âèãëÿäà¿, ÷è íàì Ïàíüñòâî
â³äáóäóº, ÷è, ìîæå, äàäóòü ÿêó çàïîìîãó, ùîá ìè ñàì³îÿ áîäóâàëè. Ïðîøó Ðåäàêö³¿ â³äïîâ³ñòè
òèõ ïàðî ñë³â ÷åðåç ëèñò.

Áîäíàð÷óê Ïåòðî
ç Êîð÷èìíà
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1957, 26 ëèñòîïàäà, Âàðøàâà. - Â³äïîâ³äü ÃÏ ÓÑÊÒ Ï. Áåäíàð÷óêîâ³ íà éîãî
ïðîõàííÿ ùîäî ³íôîðìàö³é íà òåìó ìîæëèâîñò³ ïîâåðíóòèñÿ â ð³äíå ñåëî Êîð÷ìèí

Ó â³äïîâ³äü íà Âàøîãî ëèñòà â ñïðàâ³ ïîâîðîòó äî ñåëà Êîð÷ìèíà ³íôîðìóºìî, ùî â ö³é ñïðàâ³
òðåáà Âàì çâåðíóòèñü äî �Ïðåçèäþì Ïîâÿòîâåé Ðàäè Íàðîäîâåé â Òîìàøîâº Ëþáåëüñê³ì�.

Ç³çâîëåííÿ íà ïîâîðîò ³ ïîâåðíåííÿ Âàì çåìë³ º ìîæëèâå, êîëè öÿ  çåìëÿ íå º í³êîìó íå
íàäàíà íà âëàñí³ñòü àáî íå â³ääàíà ïååãåðîâ³.

Ó êâ³òíåâ³é ïîñòàíîâ³ Ñåêðåòàð³ÿòó ÖÊ ÏÎÐÏ ñêàçàíî, ùî ñåëÿíè, ÿê³ îäåðæàòü ç³çâîëåííÿ
íà ïîâîðîò, áóäóòü ìîãòè êîðèñòàòè ç äåðæàâíèõ êðåäèò³â íà â³äáóäîâó ãîñïîäàðñòâ. Îäíàê
òèõ êðåäèò³â íåìàº íàñò³ëüêè, ñê³ëüêè òðåáà, îòæå ñïðàâà íå º òàêà ëåãêà. Âàì òðåáà äîáðå
ïîäóìàòè íàä ñâî¿ì ïîëîæåííÿì. Êîëè ä³éñíî Âè íà Çàõîä³ íå ìàºòå çìîãè æèòè é ðîçâèâàòè
ñâîþ ãîñïîäàðêó, òî íàïèø³òü çàÿâó /ïîäàíå/ î ç³çâîëåííÿ íà ïîâîðîò äî Ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿
Ðàäè Íàðîäîâî¿ â Òîìàøåâ³ Ëþáåëüñüêîìó.

Ç ïîøàíîþ
Ãîëîâíå ïðàâë³ííÿ ÓÑÊÒ
/íåðîçá³ðëèâèé ï³äïèñ/
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1957, 21 ÷åðâíÿ, Ïåðåìèøëü. - Â³äïîâ³äü ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿ íàðîäíî¿ ðàäè â
Ïåðåìèøë³ Ìàð³¿ Ö³ñåëüñüê³é íà ¿¿ ïðîõàííÿ äîçâîëèòè ¿é âåðíóòèñÿ äî ñåëà Â³òîøèíö³â

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemy�lu, za³atwiaj¹c pro�bê Ob. w sprawie powrotu do
wsi Witoszyñce, G.R.N. Grochîwce, pow. Przemy�l - nie podnosi ¿adnych zastrze¿eñ, poniewa¿ ca³e
gospodarstwo rolne, które by³o Wasz¹ w³asno�ci¹ zajmuje córka ob. Prajzner Maria, która z uwagi na z³y
stan swego zdrowia, a maj¹c troje drobnych dzieci, wyrazi³a chêæ na Wasz przyjazd i oddanie Wam tego
gospodarstwa w u¿ytkowanie.

Jednocze�nie nadmienia siê, ¿e Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grochowcach     oraz
rolnicy wsi Witoszyñce na ogólnym zebraniu wiejskim podjêli uchwa³ê o wyra¿onej zgodzie na Wasz
powrót i zamieszkanie u Ob. Prajznera Walentego.

Za Prezydium Rady Narodowej
/-/    Karpiñski Józef

Przewodnicz¹cy

38

1957, 2 ëèïíÿ, Âàðøàâà. - Ñòàíîâèùå ÃÏ ÓÑÊÒ ùîäî ñïîñîáó âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ïîâîðîò³â ó Ïåðåìèñüêèé ïîâ³ò Ïðåçèä³ºþ ÏÍÐ â Ïåðåìèøë³

Do Zarz¹du G³ównego Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego Powiatowy Zarz¹d Rol-
nictwa nades³a³ odpis listu do ob. Marii Ciesielskiej z dnia 21 czerwca 1957 r. L. PZR. 19V/655/57, w
którym powiadamia siê j¹, ¿e mo¿e obj¹æ swoje gospodarstwo. Zawiadomienia o pozytywnym za³atwia-
niu spraw powrotowych Zarz¹d G³ówny pomagaj¹ nam wykazywaæ ludno�ci ukraiñskiej, ¿e w tych
sprawach Prezydia kieruj¹ siê dobr¹ wol¹ o gdy jest mo¿liwo�æ, nie robi¹ przeszkód.

Jednak chcieliby�my zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zdanie we wspomnianym pi�mie: �Jednocze-
�nie nadmienia siê, ¿e Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grochowicach oraz rolnicy wsi
Witoszyñce na ogólnym zebraniu wiejskim podjêli uchwa³ê o wyra¿onej zgodzie na wasz powrót i
zamieszkanie u ob. Pr¹jsnera Walentego�.

Zdanie to �wiadczy o tym, ¿e o powrocie Ukraiñca decyduje ogólne zebranie wiejskie i uwa¿amy za
konieczne zwróciæ uwagê Prezydium na szkodliwo�æ tych praktyk w kszta³towaniu wspó³¿ycia ludno-
�ci polskiej z ludno�ci¹ ukraiñsk¹. W ca³ej Polsce zamieszkanie obywatela w jakiej� miejscowo�ci nie
jest uzale¿nione od zgody mieszkañców i je¿eli stosuje siê to do Ukraiñców, to nasuwa siê wniosek, ¿e
Ukraiñcy s¹ w Polsce traktowani jeszcze i obecnie nie na równi z innymi obywatelami.

Dlatego prosimy o spowodowanie zaniechania zwo³ywania zebrañ, które maj¹ decydowaæ, czy
dany obywatel mo¿e powróciæ, gdy¿ to jest sprzeczne z Konstytucj¹ PRL i prawodawstwem ludowym.

Z powa¿aniem
Prezes Prezydium Zarz¹du G³ównego UTSK

G.Bojarski
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1957, 22 âåðåñíÿ, Âîéöºõè Ãóðîâî-³ëàâåöüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ Ðîçàë³¿ Ì³íüêî
äî ÃÏ ÓÑÊÒ ñïðèÿòè ¿¿ ïîâîðîòîâ³ ó ð³äíå ñåëî Ðèáíå

Ïðîñüáà

Çâåðòàþñü äî Âàñ ç ïðîñüáîþ, áî íå çíàþ, êóäè çâåðíóòèñü â ö³é ñïðàâ³, à ñàìå: ìåíå
âèâåçëè, ÿê ³ âñ³õ, ó 1947  ðîä³ ç³ ñåëà Ðèáíå, ãì³íà Âîëêîâèÿ, ïîâ³ò Ë³ñêî äî ñåëà Âîéÿâõè,
ïîâ³ò Ãóðîâî, äå äî äíÿ íèí³øíüîãî æèâó. Õàòó ñâîþ, ÿêóì çàëèøèëà â ñåë³ Ðèáíå, õî÷óòü
ðîç³áðàòè, áî íå º ÷åðåç í³êîãî çàéíÿòà, àëå äîãëÿäàº òàì ¿¿ ìîÿ ñåñòðà, ÿêà æèâå â ñåë³ Ðèáíå,
àëå îñòàííüî ïðåçèä³óì ãðîìàäñüêî¿ Ðàäè â Âîêîâè¿ ïðèä³ëèëè ìîþ õàòó äî ðîç³áðàííÿ, ³
ãðîìàäÿíèí Êîíÿåâ³÷ Âëàäèñëàâ ïðèéøîâ ç ñîêèðîþ ðîçáèðàòè ³ çà÷àâ â³äáèâàòè äîñêè, àëå
ñåñòðà ìîÿ ïðèá³ãëà ³ íå äîïóñòèëà äî ðîç³áðàííÿ, òî å¿ ñêàçàëè, ùî ùå ïðè¿äå êîì³ñ³ÿ ³ ÿê
óçíàòü, ùî ä³ì íåíàäàºòüñÿ äî óæèòêó, òî âñå ð³âíî ðîçáåðóòü. Îòæå, ñåñòðà ìîÿ ïîêðèéîìó
íàïèñàëà öå äî ìåíå, áî áî¿òüñÿ, ùîá íåäîâ³äàëèñü ì³ñöåâ³, áî áè ìîãëè º¿ ÷èì ñêðèâäèòè. À ÿ
çíîâà áîþñü, ùî äî âåñíè /áî äóìàþ íà âåñíó âåðíóòè äî ñåëà Ðèáíå/ ðîçáåðóòü ìîþ õàòó ³
íå áóäó ìàëà äî ÷îãî âåðíóòèñü. Îòæå, ïðîøó Âàñ, çâåðí³òüñÿ â ò³é ñïðàâ³ äî â³äïîâ³äíèõ
âëàñòåé, à êîëè Âàì öå ïðèíåñå âåëèêó /øêîäó? - Á.Ã./  ³ íå º ìîæëèâèì, òî õî÷ ïîâ³äîì³òü
ìåíå, äå ìåí³ çâåðòàòèñü, çà ùî áóäó Âàì äóæå âäÿ÷íà.

Ì³íêî Ðóçÿ
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1957, 27 âåðåñíÿ, Ëþáíè÷êà Ùåö³íåöüêîãî ïîâ³òó. - Ñêàðãà Ìèõàéëà Êà÷ìàðêà äî
ÃÏ ÓÑÊÒ ùîäî áðàêó äîçâîëó ïîëüñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïîâåðíåííÿ â ñåëî Çàñëàâ

Za¿alenie

Jestem wysiedlony ze wsi Zas³aw, powiat Sanok, województwo Rzeszów, i przesiedlony na Ziemie
Odzyskane. W Zas³awiu pozostawi³em swoje gospodarstwo z 3 morgów ziemi i domu mieszkalnego. W
sierpniu 1957 r. zwróci³em siê z pro�b¹ do Prezydium Powiatowej Rady Wydzia³ Rolnictwa w Sanoku o
zwrot mi mojego mienia i zezwolenia powrotu na moj¹ ojcowizne. Na moje podanie otrzyma³em odpo-
wied� z dnia 6 wrze�nia 1956 r. z Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego III 58-27-56, ¿e na terenie nie
posiada wolnych domów do objêcia, gdzie bym móg³ siê osiedliæ i ¿e pozostawione przeze mnie mienie
zosta³o przekazane aktem nadania na w³asno�æ osiedlêñcowi, który jest obecnie w³a�cicielem mojego
gospodarstwa i on mo¿e nim dysponowaæ, i wobec zapodanych motywów podanie moje za³atwia siê
negatywnie.

Nie mog¹c pogodziæ siê z takim uzasadnieniem, Ja zwróci³em siê do Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie o uchylenie takiej decyzji. Z Prezydium otrzyma³em powiadomienie, ¿e Woje-
wództwo przes³a³o sprawê do za³atwienia wed³ug w³a�ciwo�ci znowu do Prezydium PRN w Sanoku ,a
Prezydium PRN ponownie da³o mi odmown¹ odpowied� i w dodatku wzbroni³o mi wiêcej zwracaæ siê
w tej sprawie, ¿e mi nie da ¿adnej odpowiedzi.
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Ta ostatnia odpowied� jeszcze wiêcej sta³a siê dla mnie dziwn¹. Prawda, ¿e zosta³em wysiedlony, ale
Ja mam ojcowiznê w Zas³awiu i ¿adnym prawnym aktem nie by³em jej pozbawiony i majêtno�æ moja nie
zosta³a skonfiskowana. Wiêc nie mogê zrozumieæ jakim prawem móg³ byæ wydany akt nadania na moje
gospodarstwo innemu osiedlêñcowi, który osiad³  na moim gospodarstwie. Obywatel Fredrewicz Woj-
ciech umar³ 5 lat temu, a po jego �mierci zajê³a te moje gospodarstwo córka Fredrewicza Helena Fabian,
ale nie zamieszkuje w nim, gdy¿ ma ona prócz mojego gospodarstwa jeszcze dwa inne, wiêc mój
wydzier¿awi³a Mazurowi Augustynowi zawodu szewskiego, który pracuje w Spó³dzielni Szewskiej i
nie ma nic wspólnego z gospodarstwem, i Helena Fabian pobiera od niego za mój dom 50 z³ miesiêcznie
dzier¿awy.

Maj¹tek mój zosta³ przydzielony Ob. Fredrewiczowi na podstawie zfa³szowanych dokumentów
jako repatriantowi ze wschodu, co jednak nie jest prawd¹, gdy¿ repatriantem nigdy nie by³, jego sta³e
miejsce zamieszkania by³o we wsi £ukawicy, powiat Lesko. W ten sposób niektórzy, jak Helena Fabian,
s¹ bardzo uprzywilejowani, bo maj¹ 1 dom, z drugiego domu mieszkalnego zrobi³a stajniê, a trzeci dom,
mój, odda³a w dzier¿awê. Ja zostawi³em go w dobrym stanie, obecnie siê wali, rozgniwa. Ob. Fabian nie
poprawia, bo w nim nie mieszka, a ob. Mazur te¿ nie, bo to nie jego, on tylko p³aci dzier¿awy, a Fabian
ma trzy i korzysta.

Ja swjj¹  ojcowiznê nie mogê dostaæ z dziadka pradziadka, co swoim kosztem zremontujê i jestem
rolnikiem, powinienem mieæ pierwszeñstwo, jak w danym wypadku ob. Fabian, co jest sta³ym pracow-
nikiem kolejowym, a ziemiê odda³ ludziom, aby mu pbrabiali za to. Otó¿ powo³uj¹c siê na uchwa³ê
Sekretariatów K.C. P.Z.P.R. w sprawie Ukraiñskiej mniejszo�ci Narodowej w P.R.L. z kwietnia 1957 r.
zwracam siê   uprzejma gor¹c¹ pro�b¹ o zbadanie i spowodowanie przywrócenia stanu prawnego i
zwrotu mego zabranego maj¹tku.

Kaczmarek Micha³
Do wiadomo�ci:
1.Komitet Centralny P.Z.P.R.
   Komisja Narodowo�ciowa w Warszawie
/.../
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1957, 29 âåðåñíÿ, Ðîçä³ëëÿ. -  Ñêàðãà Ìèêîëè Ëèçàêà íà óìîâè ïðîæèâàííÿ ï³ñëÿ
ïîâîðîòó â ñåëî Ðîçä³ëëÿ

Øàíîâíà Ð³åäàêöéî �Íàøîãî Ñëîâà�. ß Ëåìêî ³ç Ðîçä¿ëà. Õî÷ó äîâàñ íàïèñàòè ïàðó ñë³â.
ß ìàþ 63 ðîêè¿ ðóæíó ÿ ï³åð³åæèâ á³äó ³ çàçíàâ, áóâ ÿ ³ íà ï³åðø³ â³í³ ñâ³òîâ íà ôðîíò³
Òàëèÿíñê³ì. ³ â Ïîëîê³ì âîéñêó â 20 ðîö³. ³ çàâø³ ÿ çíàâ ãä³å ÿ ìàþ ñâîþ õàòó ³ ì³õâìñÿ äî í³åé
³ â³åðíóòè, àë³å òàêîãî ÷óäà í³åâ³ä³â, ÿê³å ì³åí³å ñï³òêàâî íà ñòàðè ðîêè, ä³º ì³åí³å âèãíàëè ç³
ñâîéîé õàòè , íà êîòðó ÿ òàøêî ïðàöþâàâ. àë³å æèâ ÿ íàä³éîì, æ³º ìîæ³å ïðèéä³å ãîòà ðîäèíà,
æ³å ïðàâäà âèéä³å íà â³åðõà. ³ ïðîøëîãî ðîêó, Êîëè áóâ ç³ñò Âàðøàâ³, òî ìè ïî÷óëè æ³å ïîêóñ
ïðàâäà âèõîäèò íà â³åðõà, æ³å ìîæíà ñÿ â³åðòàòè äî äîìó, ³ ÿ íàïèñàâ Ïîäàí³å Äî Âîºâóöêî³é
Ðàäè äî Æ³åøîâà, ³ ìè ïðèøâà îò Ïîâ³ò, æ³å áóäèíê³ ñîì ðîçäèñïîíîâàíè, àë³å ç³åì³å ìîæå
îáèâàòåë î÷èìàö ç Ôóíäóøó ç³åì³ î³ë³ îáèâàò³åë ðåôë³åêòó³å. ³ ÿ ñÿ çãîäèâ íàòî, æ³å çà áóäèíêè
äîñòàíó ïîæè÷êó áåçâðîòíó. ³ ÿ ïîâ³åðíóâ â ì³ñÿöè ìàðòó ç çàõîäó, ³ íà â³åñíó áèë ïîä³ë ç³åìë³,
áî ñïóëäç³åëíà ñ³å ðîçâÿçàëà. ³ ïðè³õàë ç ïîâ³òîâî¿ ðàäè ìåðí³÷è, ïàí Êîìàðîâ³÷. òèòîâàíî ãî
Ïàí ³íç³í³åð, à ïðàâäî ïîäîáíî òî ÿê³ñ àãðîíîì, ³ çâîâàë ç³åáðàí³å, ³ îñâà÷èë íà ç³åáðàíó, æ³å
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÷ëîíê³ ñïóëäç³åëí³ ìàéîì ïðàâî ñîá³å âèáðàö ç³åì³å, ãäç³å êöîì, à ïóçí³åé îñàäí³öè. à ö³ ç
çàõîäó,òî ºù³å í³å âÿäîìî, ÷è ìàéîì ïðàâî çàì³åøêàö íà òèì ò³åð³åí³å. ³ òàê çðîáèëè, âèáðàëè
ñâîþ êîì³ñ³þ, ³ òàê ïîä³ëèëè, ÿ õîò³â, æåáè ìåí³ äàëè íà ñâî¿ì ïîëè õîö ïëàö ï³ò áóäîâó, àë³å
ì³åí³ í³åäàëè, áî â ìî¿ õàò³ ì³åøêà³å äâ³ áàáè í³åçàìóæåí³, ³ îíè âçàëè ñîá³ êîëî õàòè 9 ãà, ãä³å
êðàø³å ïîë³º, áî ïàí³ Ïåòó÷êà, ùî ì³åøêàâ â ìî³ õàò³, áóëà â Êîì³ñ³, ³ îíà ìàå³å ìîþ õàòó ³
äðóãó áóäó³å â ñâî³ì ñ³åë³., à ÿ í³åìàþ àí³ äíî³ õàòè. àíè ïëàöó ïîò çàáóäîâó. ùî ïðàâäà íàäàëè
ì³åí³ çåìë³ 1,50 ãà, àë³å òàì í³åìîæë³âî áóäîâàòè õàòè. ³ òàì ïàñëè ïðîøëîãî ðîêó â³âö³, ³ òàì
áóëà ë³ïøà òðàâà, òî ì³åí³ êàæóò ïëàòèòè 500 çëîòèõ çà ñïðîòíîâí³å, à êîëè ì³åí³å âèñåë³åíî,
òî ÿ çàëèøèâ õàòó, ãàðíèé ñàò, õàòà êðèòà áëàõîþ, ³ ïîä³º çà îðàí³å-çàñ³ÿí³å, ³ ì³åí³ í³õòî
íè÷îãî í³å ïëàòèâ ³ äîãíèñêà. ³ ãíèñêà ÿ ñàìîòíèé ìåøêàþ â ÷óæ³ õàò³, êîòðèé ì³åí³å ïðèíàâ íà
ì³åøêàí³å. à ÿ çäàâ õàòó ³ çåìëó íà çàõîä³ íà Ïàíñòâî, à òó ì³åí³ í³÷îãî í³å äàþò.

ß áè ïðîñèâ Øàíîâíó Ð³åäàêö³þ, àáè âè ì³åí³ ïîìîãëè, ÿ òàê äóìàì íà ì³é õëîïñêèé
ðîçóì, æ³å ì³åí³å ìîæíà ïîì³ñòèòè â ìî¿ õàò³ ç ïàíîì Ë³ãó÷êîì. Îíà º ïîëüêà çà Áóãà, Ï³òó÷êà
Þñòèíà. ö³à Þñòèíà ³ äðóãà ç ö³ºþ ì³åøêàå Ïîëêà ç Âèéòîâè ñåëà ³ òàì ñîá³ áóäóþò õàòó,
ãâàðÿò íà âèïàäîê áè ñ³º Óêðà¿íöè âøèñòê³å âðàöàë³. ß ³õ í³å âèãàíàþ, àë³å õî÷ó çàì³åøêàòè ç
íèìà â ñâî³ õàò³, à ÿê í³, òî í³åõàé ì³åí³ äàäóò ìàòåð³àë³â ³ ãðîøè áåçâðîòí³, ³ ïëàö ï³ò áóäîâó,
òî ÿ ñîé õàòó ïîáóäóþ, à íà çàõ³ò ÿ í³å õî÷ó âåðòàòè, áî òàì ÿ íè÷îãî í³å ñòðàòèâ ³ ïîâ³òðà ìåí³
í³å êâàíäðóå, ÷èë³ í³å ìàþ çäîðîâëà. ÿ òðè ðàçè ðàíåíèé íà ôðîíò³ ç ïåðøîé â³éíè ñâ³òîâè, ³ ÿ
áè äóæ³å ðàä äîæèòè äî ñìåðòè â ñâî¿ì ð³äíì³ ñ³åë³. ÿ ñàìîòíèé, ä³òè ìî¿ ïî ñâ³òó.

ÿê òî ïèñàâ íàø Ïèñàòåë Éâàí Ôðàíêî, ãäå íå ï³øîâ, âñóäà á³äà, âñ³º ºìó ñ³ëà íà â³ç,
çà¿õàâ â³í íà Ëåìê³âùèíó - ³ òàì á³äà ñ³ëà ìó íà â³ç. ² òàê âîçèâ åé, ³ ÿ òàê âîæó òî òó á³äó â
20 ñòîë³ò³, ³ òî æèþ â óñòðî¿ ñîö³ÿë³ñòè÷íèì, à Éâàí Ôðàíêî æèâ â óñòðî¿ êàï³òàë³ñòè÷í³ì, ³
òàê, øàíîâíà Ð³åäàêö³éî, ÿê ìîæåòå ïîìî÷è, òî ìí³å äàéòå ðàäó, ÿê ÿ ìàþ æèòè, ãä³å ÿ ñÿ ìàþ
óäàòè, äî Ïîâ³òîâî¿ ðàäè, òî òàì çî ìíîþ í³å õîòàò ãîâîðèòè, ïèøó äî âàñ, à âè äàéòå ò³å
ïèñàí³å Ïåëíîìîöí³êó Òêà÷îâè, ³ äàéò³å ì³åí³ îòïîâ³ò. Äóæå âàñ ïðîùó.

ç Ïîøàíîþ äëà Ðåäàêö³
Ïèñàâ Ëåìêî ³ç Ðîçä³ëà

Ëèçàê Ìèêîëà
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1957, 2 æîâòíÿ, Ñòæåëüöå Êðàºíñüê³. - Ïðîõàííÿ Îëüãè Òðåìáà÷ äî Ñ. Òêà÷îâà
ñïðèÿòè ïîâåðíåííþ â ñåëî Ðoïó1

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie Uchwa³y o rehabilitacji zwracam siê z  gor¹c¹ pro�b¹ o wydanie
sprawiedliwo�ci. Moja sprawa jest przestarza³a, ale uczucie doznanej krzywdy i zniewagi gnêbi mnie do
dzisiaj. Pozwolê sobie opisaæ ja�niej, aby byæ zrozumian¹.

Pozosta³o nas troje sierot w 1945 r. /ja - 14,5 roku, bracia 9 i 5 lat/ na 5,5 ha gospodarce w Ropie,
powiat Gorlice. Jak ciê¿ko ¿yli�my, opisywaæ nie bêdê. Prowadzi³am nadal gospodarstwo, wywi¹zuj¹c
siê z wszystkich obowi¹zków. Pomaga³a mi w tym stara 72-letnia ciotka. W 1947 r. wysz³am za m¹¿. Mój
m¹¿ z nadej�ciem frontu w nasze tereny wst¹pi³ ochotniczo do wojska i walczy³ o wyzwolenie Polski.

1. Ó çàãîëîâêó àâòîðêà ïèñàëà äî: Do Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Repatriacji Mniejszo�ci Narodowych Obywatela
Tkaczowa.
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W 1947 r. zostali�my wysiedleni na Zachód do miejscowo�ci Strzelce Krajeñskie, wpakowani do
zdemolowanych mieszkañ po dwie rodziny do jednego pokoju, gdzie nie by³o drzwi, okien ani pieców.

Krzywda nam wyrz¹dzona by³a tym bole�niejsza, ¿e nie zas³u¿yli�my ani my, ani nasi rodzice na
takie nas traktowanie. Dzisiaj, po tylu latach udrêki zwracam siê  z pro�b¹ do Was, Obywatelu Pe³no-
mocniku, o pomoc w naprawieniu tych krzywd, o przywrócenie mi mojej rodzinnej strzechy i umo¿li-
wienie mi wyjazdu do miejscowo�ci Ropa, powiat Gorlice, gdzie pozostawi³am dom mieszkalny wraz z
umeblowaniem, zabudowania gospodarskie z wszelkimi urz¹dzeniami gospodarczymi oraz ca³kowicie
uprawionym i obsianym area³em.

Dom mój, jak mnie informuje Zarz¹d Rolnictwa w Gorlicach, jest upañstwowiony, gdzie obecnie
zamieszkuje le�niczy, który równie¿ posiada w³asny dom w tej samej miejscowo�ci, zakupiony w ze-
sz³ym roku, lecz z wiadomych powodów utrzymuje to w tajemnicy.

Tutaj utrzymujê siê z pracy zawodowej, która absolutnie nie odpowiada moim kwalifikacjom. Wa-
runki zdrowotne s¹ tu dla nas bardzo ciê¿kie, gdy¿ przerzuceni z klimatu górskiego na nizinny, cierpi-
my na przewlek³e choroby jak serce, reumatyzm.

Zdajê sobie doskonale sprawê, ¿e zarz¹dzenie o przesiedleniu czê�ci udno�ci z terenów wschodnich
by³o uzasadnione, lecz zosta³o one spaczone przez w³adze lokalne, dokonane bez wszechstronnego
rozeznania wysiedlonego. Zostali�my ciê¿ko skrzywdzeni i potraktowani jako wrogowie Polski Ludo-
wej, co jest niezgodne z prawd¹, czego dowodem jest z udzia³ mê¿a w walce o wyzwolenie Kraju oraz to,
¿e ja jako osoba ma³oletnia by³am wychowana w duchu polsko�ci i nie mog³am przejawiaæ ¿adnych
uczuæ wrogich do Polski Ludowej.

Motywuj¹c powy¿szym sw¹ pro�bê, proszê Was, Obywatelu Tkaczow, wejd�cie w me po³o¿enie,
przychylcie siê do mojej pro�by przez przekre�lenie wyrz¹dzonej mi krzywdy, przywrócenie mi mego
domu i pozwolenie na powrót pod rodzinny dach.

Kre�lê z g³êbokim szacunkiem i ufno�ci¹
Trembacz Olga z domu Jewusiak

Do wiadomo�ci:
Ukraiñski Zwi¹zek
Mniejszo�ci Narodowej
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1957, 31 æîâòíÿ, Âîíäðîæå Âåëèêå Ë³ãíèöüêîãî ïîâ³òó. - Ïðîõàííÿ äî ÓÑÊÒ
ñïðèÿòè ïîâîðîòîâ³ Ñòåïàíà ßäëîøà ³ç ñåëî ²çáè

Äî Öåíòðàë³ Óêðà³íñêîãî Êîì³òåòó â Âàðøàâ³
Çâåðòàþñü ñ ïðîñüáîì äî Óêðà³íñêîãî Êîì³òåòó î ðîçñìîòð³íÿ ìî³îé ñïðàâè:
îä ìàëî³ ä³òèíè ÿ ïðîæèâàë â ñåë³ ²çáà. Êîëè ìèíóëî ì³ 20 ë³ò, ñòàë ÿ ðîáèòè íà ãðóíò³,

ïîçîñòàâëåí³ì ì³ â ñïàäêè ïî ðîäè÷àõ. Íà ÿêè òðóäíîñòè ÿ íàïîòèêàë ïðè çàêëàäàíþ íîâî³
ãîñïîäàðêè - äóìàþ, øòî íå êîíå÷íî îïèñèâàòè, áî êàæäèé ðîçóìíèé ÷îëîâ³ê çäàº ñîá³ ñ òîãî
ñïðàâó. ×åðåç äîëãîë³òíþ òÿæêó ïðàöþ ïîòðàôèë ÿ çðîáèòè ïåðøè êðîêè íà ãîñïîäàðö³.

Âëàñíèì êîøòîì ïîñòàâèë ÿ ìàëåíüêó ³çáó ìåøêàëüíó, êîòðó ïî ïåâí³ì ÷àñ³ ïðåáóäóâàë åì
íà ä³ì ìåøêàëüíèé. Îõîòà âèêîðèñòàíÿ âàðóíê³â íàòóðàëüíèõ ìî³îãî ãðóíòó ïîïõíóëà ìåíå äî
âèáóäîâàíÿ ìëèíó âîäíîãî.
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Íà òàê çáóäîâàí³ ãîñïîäàðö³ ÿ ïðîáèâàë äî 1947 ð. Â ÷àñ³ II âî¿íè ñâ³òîâî³ òîæå ïðîáèâàëåì
â ò³ì ñåë³. Â 1947 ð. ÿ áèë çìóøåíèé îïóñòèòè ñâîþ ãîñïîäàðêó ³ óäàòè ñÿ íà    çåìë³ çàõîäí³.
Õîö æèòÿ ìîº /ìàòåðÿëüíå/ åñò íå íà³ã³ðøå, òî êëèìàò ì³ àíè íèêîìó ç ðîäèíè íå îäïîâ³äàò.
ß ãîëîâà ðîäèíè þæ îò ïåðøîãî ðîêó ïîáèòó íà òèõ çåìëÿõ çíà÷í³ óïàë íà çäîðîâëþ, ñèí ì³¿
òîæå ïîñ³äàåò ñëàáèé ñòàí çäðîâîòíèé /þæ îò ê³ëüêà ì³ñÿöè ïðáèâàåò â ñàíàòîðþì/.

Ïîì³ìî òîãî, øòî ïàíüñòâî ïîëüñêå òðèìàåò îï³êó íàä íàøèì íàðîäîì, òî ì³ñöüîâà ëóäí³ñò
ðîáèò íàì âåëèêè ïðèêðîñòè ïðåç âèïîìíí³ÿ ïîõîäæèíÿ ñïîëå÷íå, íàðîäîâ³ñò ÷è âèçíàíÿ
ðåëüã³éíå, òàê øòî ÷àñòî äîõîäèò äî ïîâàæíèõ çàòàðãèâ. Ç òèõ ïðè÷èí õîò³ëáèì âåðíóòèñü ç
ñâîºþ ðîäèíîþ íà ãîñïîäàðêó, çáóäîâàíó ÷åðåç ìîþ ïðàöó ³ îáëÿíó ìî³ì ïîòîì. Õî÷ó íàäì³íèòè,
øòî íå ïî÷óâàì ñÿ äî æàäíèõ ïðîñòóïñòâ ³ íå ïðè³ìóþ íà ñåáå æàäíîãî ç çàæóò³â, ñòàâëÿíèõ â
÷àñ³ âèñ³äëåíÿ ëþäíîñòè ïîäêàðïàòñê³, êîòðè ñëóæèëè çà ïîäñòàâó äî ïðåñåäëèíÿ.

Ïðîøó Óêðà³íñêèé Êîì³òåò î ïðèõèëüíå çàëàòâ³íÿ ìî³î³ ïðîñüáè è î ïîâ³äîì³íÿ ìåíå î ³åéø
ñêóòêó â ìîæëèâî êîðîòê³ì ÷àñ³.

ßäëîø Ñòåôàí /ñèí Èâàíà é Îëåíè/
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1957, 25 ëèñòîïàäà, Âàðøàâà. - Ïðîõàííÿ ²âàíà Ôåäàêà äî  ïîâàæíîãî óðÿäó ó
ñïðàâàõ çàãîñïîäàðþâàííÿ ï³âäåííî-ñõ³äí³õ çåìåëü Ñ. Òêà÷îâà ñïðèÿòè â ïîâåðíåíí³
äî ð³äíîãî ñåëà Ïàâëîêîìè

Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o rozpatrzenie mojej sprawy. Do 1945 r. jako rolnik posiadaj¹cy 7 ha
gruntu zamieszkiwa³em we wsi Paw³okoma, powiat Brzozów. W 1945 r. na moj¹ wie� i okolicê napad³a
banda podziemna, która wymordowa³a dziesi¹tki rodzin ukraiñskich, a w tym i moj¹ matkê, ¿onê i dwie
córki. Swoje ¿ycie uratowa³em ucieczk¹ do Przemy�la, gdzie w styczniu 1946 r. zosta³em aresztowany
na skutek fa³szywych denuncjacyj moich by³ych s¹siadów, którzy w ten sposób chcieli pozbyæ siê
�wiadka zbrodni. W areszcie dozna³em ró¿nych tortur i znêcañ siê /zw³aszcza ze strony �ledczego UB
obywatela Czornego/. Na podstawie fa³szywych zeznañ skazano mnie wyrokiem na 10 lat wiêzienia, z
czego odsiedzia³em 57 miesiêcy. Z reszty wyroku zosta³em uniewinniony na wskutek rewizji procesu.
W wiêzieniu straci³em zdrowie na skutek niedozwolonych metod �ledztwa.

W miêdzyczasie moje gospodarstwo /ziemia i inwentarz/ zosta³o zrabowane, a ziemia dosta³a siê w
przypadkowe rêce. Nie maj¹c rodziny, domu, w wieku 55 lat zatrzyma³em siê u obcych ludzi we wsi
Nadarzyce, powiat Wa³cz, gdzie zamieszkujê do tej pory.

Nie bêd¹c wysiedlonym, straciwszy przez bandê ca³¹ swoj¹ rodzinê, po torturach przez 57 miesiêcy
w wiêzieniu, uwa¿a³em, ¿e mam prywo upomnieæ siê o moje gospodarstwo, którego odzyskanie stano-
wi³oby dla mnie jedyn¹ rekompensatê za prze¿yt¹ tragediê ¿yciow¹.

W tej sprawie zwróci³em siê w grudniu 1956 r. do Powiatowej PRN w Brzozowie. Odpowiedziano mi,
¿e moja ziemia zosta³a rozdysponowana. Po interwencji Rady Pañstwa i Ministerstwa Rolnictwa PRRN
w Brzozowie za¿¹da³o przed³o¿enia do czerwca 1957 r. dowodów w³asno�ci na moj¹ ziemiê. W tej
sprawie uda³em siê z Wa³cza do Brzozowa /700 km., koszty 700 z³/ i ¿¹dane dokumenty wraz z mapk¹
przed³o¿y³em Zarz¹dowi Rolnictwa PPRN w Brzozowie.

Przez d³u¿szy okres czasu nie mia³em ¿adnej odpowiedzi, a¿ w miesiêcu pa�dzierniku bie¿¹cego
roku otrzyma³em �orzeczenie� /bez daty/, którego odpis za³¹czam.

1 1²äåíòè÷íèé çà çì³ñòîì ëèñò áóâ àäðåñîâàíèé öüîãî æ äíÿ òàêîæ ìàðøàëîâ³ Ñåéìó ÏÍÐ ×. Âèöåõîâ³.
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Wobec powy¿szego proszê o spowodowanie chocia¿ w czê�ci naprawienia moich ju¿ nie krzywd, a
tragedii osobistych przez zwrot  by³ej mojej ziemi we wsi Paw³okoma powiat  Brzozów /zabudowania
gospodarskie zosta³y spalone/, wzglêdnie udzielenia mi równowa¿nika we wsi Torki powiat Przemy�l,
gdzie, jak mi wiadomo, znajduje siê wolny zapas ziemi.

Proszê wzi¹æ pod uwagê mój wiek, przej�cia wiêzienne oraz ca³kowity brak �rodków do ¿ycia i
odnie�æ siê przychylnie do mojej pro�by,

Fedak Jan
wie� Nadarzyce gromada Sypniewo
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1957, 27 ëèñòîïàäà, Âàðøàâà. - Çâåðíåííÿ ÃÏ ÓÑÊÒ äî Ñåêðåòàð³ÿòó ÖÊ ÏÎÐÏ ç ïðîïîçèö³ºþ
âíåñòè óêðà¿íñüêó ëþäí³ñòü â ïðîºêòîâàíèé çàêîí ïðî åêâ³âàëåíò çà âòðà÷åíå ìàéíî1

Pod czas rozmowy przedstawicieli Zarz¹du G³ównego Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kul-
turalnego u wiceministra rolnictwa towarzysza Jagielskiego w dniu 21 listopada bie¿¹cego roku w
sprawie realizacji kwietniowej uchwa³y Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej poinformowano nas, ¿e Ministerstwo Rolnictwa wyst¹pi³o do Sejmie z projektem usta-
wy, która mia³aby anulowaæ roszczenia obywateli wobec pañstwa w dziedzinie rolnej,

Wobec tego, ¿e na Ziemiach Zachodnich znajduje siê oko³o 5.000 rodzin ukraiñskich, wysiedlo-
nych w 1947 roku, które nie otrzyma³y jeszcze, zgodnie z kwietniow¹ uchwa³¹ Sekretariatu KC PZPR,
odpowiedniego ekwiwalentu za pozostawione w poprzednim miejscu zamieszkania mienie, prosimy
Sekretariat KC PZPR o ustawienie sprawy Ukraiñców w projektowanej ustawie tak, aby nie zostali oni
pozbawieni prawa do nale¿nych im rekompensat.

Projekt ustawy wychodzi z za³o¿enia, ¿e w przeci¹gu 12 lat mo¿na by³o ju¿ ostatecznie uregulowaæ
sprawy maj¹tkowe na wsi. Zasady tej nie mo¿na zastosowaæ do ludno�ci ukraiñskiej, gdy¿ nie mia³a ona
mo¿liwo�ci w minionym okresie staraæ siê o rekompensaty po prostu dlatego, ¿e by³a dyskryminowana.
Czynione przez ni¹ starania od roku o ekwiwalent w wiêkszo�æ wypadków nie s¹ za³atwiane pozytyw-
nie przez Prezydia Powiatowych Rad Narodowych.

Uchwa³a Sekretariatu KC PZPR w sprawie ukraiñskiej mniejszo�ci narodowej stwierdza, ¿e �akcjê
pomocy gospodarczej dla ludno�ci ukraiñskiej na Ziemiach Zachodnich oraz indywidualne i grupowe
powroty w ramach zagospodarowania ziem po³udniowo-wschodnich zakoñczyæ do koñca 1960 r.�
czemu przeczy projektowana ustawa Ministerstwa Rolnictwa.

Podjêcie przez Sejm w obecnym okresie projektowanej ustawy, pozbawiaj¹ce czê�æ  ludno�ci  ukra-
iñskiej prawa na ekwiwalent za przejête dekretem z 1949 roku na rzecz skarbu pañstwa ich gospodar-
stwa, przyniesie negatywne skutki polityczne - pog³êbi  brak zaufania z takim trudem obecnie  odbudo-
wywanego do polityki Partii i Rz¹du wobec mniejszo�ci narodowych w Polsce.

Za Prezydium Zarz¹du G³ównego
U T S K

Grzegorz Bojarski

1 Ó àðõ³âíèõ ìàòåð³ÿëàõ ïîâîðîò³â çíàõîäèòüñÿ ùå ïîíàä 20 äîêóìåíò³â, âèäàíèõ ïðåçèä³ºþ ÏÍÐ â Ïåðåìèøë³ íà
ïîâîðîòè äåïîðòîâàíèõ óêðà¿íö³â, ó âñ³õ ïîäàþòüñÿ á³ëüø-ìåíø ïîä³áí³ ïðè÷èíè çãîäè íà ïîâîðîò.
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1957, 29 ëèñòîïàäà, Ïåðåìèøëü. - Äîçâ³ë ïðåçèä³¿ Ïîâ³òîâî¿ Íàðîäíî¿ Ðàäè â
Ïåðåìèøë³ äëÿ ²âàíà Áàëóêà âåðíóòèñÿ â ñåëî Äàðîâè÷³1

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy Zarz¹d Rolnictwa w Przemy�lu, za³atwiaj¹c
podanie Obywatela o powrót do wsi Darowice, pow. Przemy�l, nie podnosi ¿adnych zastrze¿eñ do
powrotu Obywatela do tej wsi, poniewa¿ Ob. Skfiriak Pawe³, zamieszka³y we wsi Darowice, wyrazi³
zgodê na przyjêcie Obywatela wraz z rodzin¹ do swego domu i zapewni³ wam utrzymanie.

Za Prezydium Rady Narodowej
/-/ Karpiñski Józef
Przewodnicz¹cy
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1957, ëèñòîïàä, Áîäíàðêà. - Ïðîõàííÿ Ïåëàã³¿ Äàíèëî äî ÓÑÊÒ ïîìîãòè ¿é â
ñêðóòí³é ñèòóàö³¿

Ïðîçüáà

Îä äíÿ 16/V²²² 57 ì³é ìóæ Äàíèëî ²âàí çàìåøêàâ â ñâî¿ì äîì³, ³ç êîòðîãî áóëèñüìî
âèñåëåí³ â 1947 ðîö³ ç ñåëà Áîäíàðêè Ãîðëèöüêîãî ïîâ³òó. Ä³ì òîé áóâ îïóùåíèé â êâ³òíþ öîãî
ðîêó, áåç â³êîí, äâåðèé, ïåö³â ³ á³ëüøå âèðâàíîãî îäíîé ïàòîé äàõó, íà êîòðèé ðåìîíò óñüîãî
òîãî âèëîæèëèñüìî îñòàí³é ãðîø. ß ïðè¿õàëà 10/²Õ 57, çàðàñ ïî÷èíèëà çàìåëüäîâàíå íà
ñòàëèé ïîáèò ³ îáèäâà  ç ìóæåì ìåøêàëè.

Ïåðåä ê³ëüêîìà äíÿìè ìóæ âè¿õàâ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ìåøêàíÿ, ùîáè ïðèâåñòè ðåøòó
ð³÷åé, ÿ îñòàëàñü äàëüøå â õàò³ ³ îñü ²5/Õ , êîëè áóëà íà ïîë³ êîëî ïðàö³, ïðè¿õàëà ì³ë³öÿ,
çàìêíóëè äâåð³ íà êîëîòêó ³ç êàðòêîì, êîòðó ÿ âàì çàëó÷óþ, ùî äî ìåøêàíÿ âõîäèòè íå â³ëüíî.
Íà äðóãèé äåíü ï³øëàÿ ñïèòàòèñü íà ì³ë³ö³¿, ùî òàêîãî, ñêàçàëè ìåí³, ùîá âèíîñèëà ñÿ ³ç õàòè,
áî èíà÷å òî ìåíå ñàìè çàáåðóòü.

Ïðîøó âàñ äóæå, ïîìîæ³òü ìåí³ â ìî¿ íåäîë³ , òàæ õàòà áóëà ïóñòà, çà êîòðó ÿ ÷îòèðè ðàçè
ñêëàäàëà ïðîõàíÿ, ùîá ìåí³ â³ääàëè, à çåìë³ â ñåë³ ñîòêè ãåêòàð³â ëåæèòü ïåðåëîãîì. ×è äëÿ
ìåíå íåìà ì³ñöÿ? ×îìó ìåíå íà ñòà? ë³òà, 59 ë³ò, òàê ãîíÿò, í³ òó, í³ òàì. Òàì 3  ðîäèíè íà
îäí³é êóõí³ 10 ë³ò âàðèëè. ×è òî æèòº?! Ïðîøó, íå â³äêàæ³òü ñêîðî¿ ïîìî÷è.

 Äàíèëî Ïåëÿã³ÿ

1 Äîêóìåíò îòðèìàëè òàêîæ Äåðæàâíà Ðàäà ÏÍÐ, ìàðøàë Ñåéìó, Êîì³ñ³ÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ÖÊ
ÏÎÐÏ, Ñåéìîâà Êîì³ñ³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³í³ñòåð âíóòð³øí³õ ñïðàâ, óñ³ ïîñîëüñüê³ êëþáè, âîºâ³äñüê³ êîì³òåòè
ïàðò¿¿ òà ïðåçèä³¿ ÂÍÐ ó Ðÿøåâ³ òà Êðàêîâ³ é Âðîöëàâ³, ÃÏ ÓÑÊÒ é ðåäàêö³ÿ �ÍÑ�.
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1957, 17 ãðóäíÿ, Íîâà Â�ºñü Ë³ãíèöüêîãî ïîâ³òó. - Çàÿâà Äìèòðà Á³ãóíÿêà äîçâîëèòè
éîìó âåðíóòèñÿ äî ñåëà Ïðèñëîïà

Ja, wy¿ej wymieniony Dymitr Bihuniak, proszê o zezwolenie mi na powrót do wsi Prys³op, pow.
Gorlice, woj. Rzeszów. Nadmieniam, ¿e zosta³em wysiedlony 1947 r. z powodu, ¿e jestem narodowo�ci
ukraiñskiej.

Obecnie zamieszkujê w wsi Nowa Wie�, pow. Legnica, woj. Wroc³aw, gdzie posiadam gospod. 6 ha.
Najwiêksz¹ moj¹ dolegliwo�ci¹ jest dla mnie klimat Dolnego �l¹ska.

We wsi Prys³op posiadam gospodarstwo rolne 16 ha., jak równie¿ nowy dom mieszkalny, stodo³ê i
oborê, które obecnie zajmuje P.G.R. Ja za� w dalszym ci¹gu uwa¿am za swoj¹  w³asno�æ, gdy¿ w/g mnie
nikt nie   ma prawa mnie wyw³aszczyæ bez mojej zgody z praojczystej  w³asno�ci. Jak równie¿ i Konsty-
tucja P.R.L. pozostawia w³asno�ci¹ mienie, pozostaj¹ce po spadku rodzinnym. Wydaje mi siê, ¿e jedy-
nie na swojej w³asno�ci bêdê czu³ siê gospodarzem, który daje korzy�æ swej rodzinie i Pañstwu.

Wobec powy¿szego proszê o przychylne i jak najszybsze rozpatrzenie mojej pro�by.

Bihuniak Dymitr
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1957, 7 ëèñòîïàäà, Âðîöëàâ. - Ïðîòåñò Ïðåçèä³¿ Âîºâ³äñüêîãî ïðàâë³ííÿ ÓÑÊÒ ó

Âðîöëàâ³ äî Ñåêðåòàð³ÿòó ÖÊ ÏÎÐÏ ó Âàðøàâ³ ùîäî íåâèêîíóâàííÿ ð³øåíü
Ñåêðåòàð³ÿòó ç êâ³òíÿ 1957 ð. Âîºâ³äñüêèìè íàðîäíèìè ðàäàìè Ðÿøåâà òà Êðàêîâà

 Sekretariat KC PZPR, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie mniejszo�ci narodowej w PRL w kwietniu
1957 r., zamierza³ czê�ciowo pój�æ na rêkê pragnieniom ludno�ci ukraiñskiej dotycz¹cych powrotu na
dawne ziemie, zamieszkiwane przez ni¹ przed akcj¹ wysiedleñcza w 1947 roku. Niestety, jak wykazuje
praktyka, realizacja tej uchwa³y napotyka na du¿e trudno�ci i opory ze strony organów W³adzy Pañ-
stwowej, szczególnie szczebli powiatowych, a nawet organizacji partyjnych.

Dotychczas nie stworzono komisji dla zbadania mo¿liwo�ci i realizacji powrotów ludno�ci ukraiñ-
skiej w województwie krakowskim, co wskazuje w sposób dobitny na lekcewa¿¹cy i negatywny stosu-
nek zarówno w³adz administracyjnych, jak i partyjnych województwa krakowskiego do stanowiska,
które w/w sprawie zaj¹³ Sekterariat KC PZPR we wspomnianej uchwale.

Ma³o tego, dzia³acze WRN w Krakowie stwierdzaj¹ oficjalnie, choæ go³os³ownie, ¿e takich mo¿li-
wo�ci na terenie powiatów Nowy Targ i Nowy S¹cz nie ma. Fakty, o których pisa³o chocia¿by �Nasze
S³owo� - mówi¹ co innego.

Odpowiedzialna komisja wykaza³a, ¿e na terenie województwa rzeszowskiego istnieje 100 tysiêcy
hektarów ziemi, któr¹ mo¿na obj¹æ osadnictwem. Jednak na naradzie u pe³nomocnika Rz¹du d/s zago-
spodarowania terenów zaniedbanych, ministra Tkaczowa, obszar ten bardzo powa¿nie ograniczono
je�li chodzi o mo¿liwo�ci osadnictwa Ukraiñców pragn¹cych powróciæ na dawne ziemie - z przeznacze-
niem na inne cele.

Ostatnio mia³y miejsce dalsze fakty �wiadcz¹ce o negatywnym stanowisku w³adz administra-
cyjnych województwa krakowskiego i rzeszowskiego odno�nie powrotu na dawne ziemie ludno�ci
ukraiñskiej na bazie uchwa³y kwietniowej Sekretariatu KC PZPR, fakty bardzo powa¿nie ograni-
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czaj¹ce i tak ju¿ ograniczone mo¿liwo�ci powrotu ludno�ci ukraiñskiej na dawne ziemie. Jak dono-
si³a �Trybuna Ludu� z dnia 24 listopada 57 r.. Nr 524, wyd. H w notatce �Ponad 2500 tysiêcy rodzin
z krakowskiego osiedli siê na Rzeszowszczy�nie� oraz �Dziennik Polski� z dnia 24-25 listopada
57 r. Nr 280 w notatce �W Bieszczadach sto tysiêcy hektarów ziemi czeka na osadników z woje-
wództwa krakowskiego�, w Rzeszowie w dniu 22 listopada 57 r. �obradowa³y nad problemem
zagospodarowania Bieszczad Prezydia WRN Rzeszowa Krakowa�. W czasie posiedzenia w dniu 22
listopada 57 r. Prezydia WRN Rzeszowa i Krakowa podjê³y wspóln¹ uchwa³ê o kierowaniu na
tereny powiatów leskiego, ustrzyckiego, sanockiego, kro�nieñskiego, gorlickiego i przemyskiego
osadników z województwa krakowskiego. W latach 1958 - 1960 osiedli siê tam ponad 2500 rodzin.
Przybysze kierowani bêd¹ kompleksowo z jednego terenu do jednej wsi, do której poza nimi nie
bêdzie kierowany nikt z innych terenów. W/w �Dziennik Polski� i �Trybuna ludu�, potwierdzaj¹c
to doniesienie, podaj¹, ¿e praktyka lat ubieg³ych pokaza³a, ¿e najwarto�ciowszym elementem w
zakresie tych gospodarczego opanowania terenów s¹ rodziny   pochodz¹ce z rejonów górskich� I
równierz stwierdza siê, ¿e �we wsiach wytypowanych pod osadnictwo z województwa krakowskie-
go nie bêd¹ oprócz roszin robotników le�nych i robotników z PGR osiedlane rodziny pochodzêce
z innych terenów�.

Tak wiêc w �wietle powy¿szego zarówno stanowisko Pe³nomocnika Rz¹du d/s Zagospodarowania
Terenów Zaniedbanych, jak Prezydiów WRN Rzeszowa i Krakowa s¹ sprzeczne z intencj¹ punktu 4
uchwa³y Sekretaraitu KC PZPR z kwietnia 1957 r. w sprawie ukraiñskiej mniejszo�ci narodowej w PRL
mówi¹cym o tym, ¿e nale¿y �spowodowaæ wydanie przez Prezesa Rady Ministrów zarz¹dzenia zabra-
niaj¹cego przydzielania nierozdysponowanego mienia poukraiñskiego innym osobom�, co dotyczy
zarówno województwa lubelskiego, krakowskiego i rzeszowskiego.

Ostatnia wspólna uchwa³a Prezydiów WRN Krakowa i Rzeszowa wskazuje, ¿e Prezydia te ignoruj¹
zarówno sam¹ uchwa³ê Sektertariatu KC PZPR, jak i interesy ludno�ci ukraiñskiej oraz gospodarcze
interesy Rzeszowszczyzny, bowiem ludno�æ, która przez lata tam mieszka³a i gospodarowa³a, jest jak
¿adna inna �najwarto�ciowszym elementem w zakresie gospodarczego opanowania tych terenów�.

Ludzie, którzy podjêli w/w decyzjê, zarówno w Warszawie, jak i Krakowie i Rzeszowie, s¹ tej miary,
¿e nie mo¿na ich w ¿aden sposób pos¹dziæ o dyletantyzm czy ignorancjê problemów, o których decydo-
wali. Poza tym, niezbêdnym wydaje siê zwrócenie uwagi na fakt, ¿e t¹ dzia³alno�æ, sprzeczn¹ z uchwa³¹
kwietniow¹ to Sekretariatu KC PZPR i interesami ludno ci ukraiñskiej, ¿yj¹cej obecnie na Ziemiach
Zachodnich a pragn¹cej powróciæ na dawne miejsca zamieszkania, Prezydia WRN Krakowa i Rzeszowa
prowadz¹  od d³u¿dzego czasu, gdy¿, jak donosi wspomniany �Dziennik Polski�, �ju¿ kilka miesiêcy
temu przedstawiciele w³adz województwa krakowskiego po zwiedzeniu szeregu wsi na terenie powia-
tów leskiego, ustrzyckiego, sanockiego i kro�nieñskiego doszli do wniosku, ¿e mo¿na tam osiedliæ
wiele setek rodzin przeludnionych wsi powiatów limanowskiego, nowos¹deckiego i nowotarskiego�.

W zwi¹zku z tym Prezydium Wojewódzkiego Zarz¹du Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kul-
turalnego we Wroc³awiu, bêd¹c wyrazicielem  opinii ludno�ci ukraiñskiej, zamieszkuj¹cej wojewódz-
two wroc³awskie, a pochodz¹cej z województw rzeszowskiego i krakowskiego, i przesiedlonej przymu-
sowo na Ziemie Odzyskane w 1947 r. w ramach akcji �Wis³a�, uwa¿a za konieczne:
- wyraziæ jak najbardziej stanowczy protest przeciwko tego rodzaju decyzjom  i praktykom, dyskrymi-

nuj¹cym ludno�æ ukraiñsk¹ i tak ju¿ mocno pokrzywdzon¹ przez akcjê �W� i jej nastêpstwa, oraz
- zwróciæ siê do kompetentnych czynników z gor¹c¹ pro�b¹ o interwencjê w tych sprawach i anulowanie

podjêtych uchwa³ oraz zakazanie tego rodzaju praktyk jakie prowadz¹ w omówionych sprawach
Prezydia WRN Krakowa i Rzeszowa, a które g³êboko krzywdz¹ ludno�æ  ukraiñsk¹ i s¹ sprzeczne ze
stanowiskiem Sekretariatu KC PZPR, wyra¿onym w uchwale kwietniowej 1957 r.
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Nie mo¿na bowiem milczeæ, gdy¿ w stosunku  do pewnej grupy ludno�ci czynnik; administracji
pañstwowej pope³niaj¹ nowe akty dyskryminacji i to w dobie naprawy starych b³êdów.

Za Prezydium ZW US UTSK We Wroc³awiu

        Sekretarz                      przewodnicz¹cy
/-/ E. Jewusiak                     /-/ B. Szost
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