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Ðîìàí Äðîçä

Ïîëüñüêà âëàäà ³ ñòàâëåííÿ ïîëüñüêèõ
âëàñòåé äî ïîâåðíåííÿ óêðà¿íö³â ó
50-õ ðð. ó ñâ³òë³ äîêóìåíò³â
Ó 1947 ð. äåïîðòîâàíî óêðà¿íö³â íà çàõ³äí³ òà ï³âí³÷í³ çåìë³ Ïîëüù³. Ïîñåëåíî ¿õ ó
ðîçïîðîøåíí³ òà ïðèðå÷åíî íà äåíàö³îíàë³çàö³þ. Ïîëüñüêà âëàäà äîáðå çíàëà, ùî öåé
çàäóì áóäå ä³éñíèì ò³ëüêè òîä³, êîëè óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ âäàñòüñÿ çàòðèìàòè íà çàõ³äí³õ ³
ï³âí³÷íèõ çåìëÿõ. Çàäóì áóâ äóæå ïðîñòèé  äàëåêî â³ä Ð³äíèõ çåìåëü, ñâî¿õ êîðåí³â, ç
÷àñîì çàáóäóòü ïðî ñâîº ïîõîäæåííÿ ³.... íàö³îíàëüíî âìðóòü. Âëàäà íàðîäíî¿ Ïîëüù³
í³êîëè íå ïîêèíóëà. Ðîâèëè âñå, ùîá óêðà¿íö³ íå ïîâåðòàëèñÿ. Êîëè àäì³í³ñòðàö³éí³ çàáîðîíè
íå äàëè î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó, äîïîâíåíî ¿õ åêîíîì³÷íèìè ³ ñóñï³ëüíèìè ïåðåøêîäàìè.
Âèä³ëèëà êîøòè äëÿ çàãîñïîäàðþâàííÿ óêðà¿íö³â íà âèñåëåíí³, äîçâîëåíî ¿ì îðãàí³çóâàòè
êóëüòóðíî-îñâ³òíó ä³ÿëüí³ñòü òà ìîëèòèñÿ â ãðåêî-êàòîëèöüêîìó à áî îáðÿäàõ. Äîçâîëèëè
ò³ëüêè íà ïîîäèíîê³ ïîâåðíåííÿ. Ïîÿñíþâàëà öå âðàêîì â³äïîâ³äí³õ óìîâèí äî ìàñîâîãî
ïîñåëåííÿ. À íàñïðàâä³ òàê³ ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàëè, ïðî ùî âëàäà äîâðå çíàëà. Îäíàê âîë³ëà
ïîñåëèòè êðàê³âñüêèõ ´óðàë³, àáè íå óêðà¿íö³â. Ïðèéíÿòî Ñåêðåòàð³ÿòîì ÖÊ ÏÎÐÏ
ïîñòàíîâà ç êâ³òíÿ 1957 ð., â ÿê³ ãîâîðèëîñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü îãðàíè÷åíîãî ïîâåðíåííÿ âîíà
íå âäîâ³ëüíÿëà óêðà¿íö³â), ôàêòè÷íî íå áóëà âò³ëåíà â æèòòÿ. 12 áåðåçíÿ 1958 ð. ñåéì
ïðèíÿâ çàêîí, â ÿêîìó îáìåæèâ ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ äî îñ³á, ÿê³ ìîãëè êóïèòè ãîñïîäàðñòâî
çà ñâî¿ êîøòè. Áóëî öå çâåðíåíå ïðÿìî ïðîòè á³äíî¿ ó á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ëþäíîñòè. Öèì
ñïîñîáîì ÷àñòî îãðàíè÷åíî ïîâîðîòè.
Dok. nr 1
1947 listopad 10, Warszawa.  Instrukcja Ministerstwa Ziem Odzyskanych dotycz¹ca zasad
osiedlenia rodzin ukraiñskich - fragment
Tajne
[...]
5.Swoboda ruchu osadników z akcji W zasadniczo ma byæ ograniczona. W szczególnoci niedopuszczalnym jest opuszczenie Ziem Odzyskanych i powrót na dawne tereny. Dopilnowanie powy¿szego jednak nale¿y pozostawiæ w³aciwym w³adzom bezpieczeñstwa publicznego. Do nich te¿ musz¹ byæ
sk³adane wszelkiego rodzaju podania w powy¿szych sprawach. Niepotrzebnym staje siê pobieranie od
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego opinii do powy¿szego celu przez w³adze administracji ogólnej.
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W³adze administracji ogólnej maj¹ przyjmowaæ podania od osadników z akcji W wy³¹cznie w sprawach z zakresu administr[owania] ogólnego, nale¿¹cego do nich. Podania osadników z akcji W,
dotycz¹ce wszelkiego rodzaju spraw, wynikaj¹cych ze specjalnych warunków tj. akcji, w szczególnoci: sprawa przesiedleñ poza ramy powiatu, wyjazdów itp. Musz¹ byæ sk³adane do Powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego. Ponadto Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego ma byæ informowany o ka¿dej sprawie, w jakiej osiedleniec z akcji W zwraca siê do w³adz administracji ogólnej.
Kontakt z Pow[iatowym] UBP w sprawach osiedleñców z akcji W ma byæ sta³y i utrzymany mo¿liwe
osobicie.
[...]
MINISTER
wz /J. Dubiel/
Podsekretarz Stanu
Kopia, maszynopis
Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Urz¹d Wojewódzki, sygn. VI-743.

Dok. nr 2
1951 czerwiec 19, Warszawa.  Pismo Zespo³u II Prezydium Rady Ministrów do urzêdów
wojewódzkich w sprawie nielegalnego powrotu Ukraiñców
Tajne
Stwierdzono liczne wypadki samowolnego opuszczania gospodarstw rolnych przez ludnoæ przesiedlon¹ na teren województwa w 1947 r. w ramach akcji W, przy czym prezydia gminnych i powiatowych rad narodowych przez wydanie tej ludnoci dowodów stwierdzaj¹cych wymeldowanie na pobyt sta³y do miejsc poprzedniego zamieszkania, stwarzaj¹ pozory legalnoci niepo¿¹danej i szkodliwej
akcji, która staje siê ród³em niepokoju i fermentu, zarówno wród ludnoci przesiedlonej, jak równie¿
wród ludnoci zamieszka³ej na terenach objêtych akcj¹ W.
Biuro Spo³eczno-Administracyjne przypomina, ¿e wed³ug ustalonych zasad wysiedlonym z akcji
W nie wolno wracaæ do poprzedniego miejsca zamieszkania i prosi o wydanie stosownych w tym
wzglêdzie zarz¹dzeñ, oraz dopilnowanie cis³ego ich przestrzegania.
DYREKTOR BIURA
/M. Broniatowski/

Dok. nr 3
1952 kwiecieñ, Warszawa.  Uchwa³a Biura Politycznego KC PZPR w sprawie rodków zmie-

rzaj¹cych do poprawy sytuacji gospodarczej ludnoci ukraiñskiej w Polsce i do wzmo¿enia wród
niej pracy politycznej - fragment
Tajne
[...]
2. Zaleca siê stworzyæ pe³ne mo¿liwoci ustabilizowania siê ludnoci, która samowolnie powróci³a,
na obecnym miejscu zamieszkania, z wyj¹tkiem elementów wyranie szkodliwych, które nale¿y po-
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nownie wysiedliæ. Zezwolenia na wyjazdy powrotne ograniczyæ do wyj¹tkowych wypadków i rygorystycznie przestrzegaæ podporz¹dkowania siê obowi¹zuj¹cym przepisom prawnym w wypadkach dalszego samowolnego opuszczania gospodarki na Ziemiach Zachodnich.
[...]
Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Kopia, maszynopis.
Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (APS), Komitet Wojewódzki PZPR, sygn. 36/XV/100.

Dok. nr 4
1954 maj 29, Warszawa.  Pismo Biura Spo³eczno-Administracyjnego Urzêdu Rady Ministrów do Ministerstw Kolei w sprawie nie wydawania zezwoleñ na przewóz kolej¹ inwentarza przez
powracaj¹cych Ukraiñców
Tajne
[...]
Niektóre osoby sporód ludnoci ukraiñskiej opuszczaj¹ gospodarstwa na Z[iemiach] O[dzyskanych] i udaj¹ siê do poprzedniego miejsca zamieszkania, co z punktu widzenia politycznego i gospodarczego nale¿y uznaæ za zjawisko niepo¿¹dane. W ostatnim czasie iloæ Ukraiñców opuszczaj¹cych
gospodarstwa i udaj¹cych siê do poprzedniego miejsca zamieszkania znacznie siê wzmog³a. Powrót
Ukraiñców z ZO u³atwia im m.in. fakt stosunkowo ³atwego udzielania zezwoleñ przez w³adze kolejowe
na przewóz taborem kolejowym inwentarza ¿ywego i martwego.
W zwi¹zku z tym Biuro Spo³eczno-Administracyjne Urzêdu Rady Ministrów dla zapobie¿enia w
opuszczaniu gospodarstw przez Ukraiñców prosi o wydanie zarz¹dzenia odnonym placówkom PKP na
ZO, aby nie wydawa³y zezwoleñ na przewóz taborem kolejowym inwentarza ¿ywego i martwego z
terenu ZO, na teren województw: rzeszowskiego (powiaty: Lubaczów, Jaros³aw, £añcut, Przemyl, Sanok, Lesko, Gorlice, Jas³o), lubelskiego  (powiaty: Bia³a Podlaska, Lubartów, W³odawa, Che³m, Krasnystaw, Bi³goraj, Zamoæ, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski), bia³ostockiego  (powiaty: Siemiatycze,
Bielsk), krakowskiego  (powiat: Nowy S¹cz)  tym osobom, które nie posiadaj¹ zawiadczeñ z Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego prezydium w³aciwej wojewódzkiej rady narodowej, dotycz¹cych zgody na powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania.
[...]
DYREKTOR BIURA
/M. Broniatowski/
Kopia, maszynopis.
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (AMSWiA), Urz¹d Rady Ministrów, sygn.
99/245.
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Dok. nr 5
1955 czerwiec, Warszawa.  List Sekretariatu KC PZPR O zadaniach KW i KP w sprawie

poprawy sytuacji gospodarczej i wzmo¿eniu pracy politycznej wród ludnoci ukraiñskiej  fragmenty
[...] W wyniku niedostatecznej pomocy politycznej i opieki gospodarczej ze strony organizacji
partyjnych, rad narodowych, Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej, poszczególne rodziny ukraiñskie samowolnie porzucaj¹ swoje gospodarstwa i powracaj¹ na tereny poprzednich miejsc zamieszkania.
Zdarzaj¹ siê fakty, ¿e niektóre prezydia rad narodowych zamiast przeciwdzia³aæ powrotowi ludnoci
ukraiñskiej, zezwalaj¹ na pozostawienie przez Ukraiñców gospodarstw rolnych, wydaj¹c im jeszcze
zawiadczenia o przekazaniu danego gospodarstwa. W okresie do lutego 1955 r. do pow. W³odawa woj.
Lubelskiego wróci³o 446 rodzin obejmuj¹cych w sumie 1091 osób, do pow. Bia³a Podlaska tego¿
województwa powróci³o 76 rodzin. Na teren woj. Rzeszowskiego powróci³o 327 osób. Liczne powroty
wysiedlonych Ukraiñców do poprzednich miejsc zamieszkania u³atwiane s¹ równie¿ biernoci¹ w³adz
administracyjnych w województwie lubelskim i rzeszowskim.
Mimo, ¿e fakty samowolnego powrotu poszczególnych rodzin i grup ludnoci ukraiñskiej na tereny
dawnego miejsca zamieszkania wystêpuj¹ w szeregu powiatów woj. Olsztyñskiego, koszaliñskiego i
innych, KW i KP tych województw nie podjê³y dostatecznych kroków w celu pe³nej realizacji postanowieñ uchwa³y Biura Politycznego KC z kwietnia 1952 r.
[...]
3. Spowodowaæ likwidacjê samowolnych powrotów ludnoci ukraiñskiej do poprzednich miejsc
zamieszkania. W tym celu:
a) komitety wojewódzkie i powiatowe województwa lubelskiego i rzeszowskiego winny dopilnowaæ,
by prezydia rad narodowych w stosunku do osób, które powróci³y po dniu 30-ym czerwca 1952 r. i
powracaj¹ nadal na teren woj. lubelskiego i rzeszowskiego i uporczywie domagaj¹ siê zwrotu swych
poprzednich gospodarstw, zajêtych obecnie przez osadników, PGR-y, spó³dzielnie produkcyjne  i
tym samym podwa¿aj¹ stabilizacjê ludnoci osiedleñczej  ponownie wysiedli³y i nie wydawa³y
zadnych zezwoleñ na wyjazd do dawnych miejsc zamieszkania, za wyj¹tkiem nadzwyczajnych
wypadków,
b) w nadzwyczajnych wypadkach zezwolenia takie mog¹ byæ wydawane przez Prezydia WRN w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie i Bia³ymstoku w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i
Prezydiami WRN w Koszalinie, Olsztynie, Szczecinie, Zielonej Górze, Wroc³awiu i Gdañsku tj.
terenów, gdzie ubiegaj¹cy siê o powrót zamieszkuj¹,
c) zalegalizowaæ formalnie powroty osób, po 30 czerwca 1952 r. na poprzednie swoje gospodarstwa, o
ile gospodarstwa te nie zosta³y przed ich powrotem nikomu przydzielone,
d) samowolnie powracaj¹cych z województw Ziem Zachodnich natychmiast kierowaæ do miejsca ich
dotychczasowego zamieszkania.
[...]
SEKRETARIAT KC PZPR
Odpis uwierzytelniony, maszynopis.
APS, PWRN, sygn. 13716.
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Dok. nr 6
1956 maj, Warszawa. - Informacja w sprawie ludnoci ukraiñskiej - fragmenty
Poufne
[...]
Osiedlenie siê ludnoci ukraiñskiej na Ziemiach Odzyskanych odbywa³o siê w okresie, kiedy ju¿
lepsze gospodarstwa by³y rozdysponowane. W wielu wypadkach lokowano po kilka rodzin na jednym
gospodarstwie (olsztyñskie, zielonogórskie) i na najgorszych gospodarstwach, o niepe³nym stanie
budynków gospodarczych lub uszkodzonych.
W wyniku takiego osadnictwa sytuacja ludnoci ukraiñskiej jest doæ trudna, np. w województwie
olsztyñskim na 10 462 gospodarstw ukraiñskich  ponad 3 000 wymaga kapitalnego remontu, a 850 w
ogóle nie nadaje siê do u¿ytku i wymaga natychmiastowej zamiany. Sytuacjê tê pogarsza fakt, ¿e mimo
kilkakrotnych wyst¹pieñ poszczególnych prezydiów W[ojewódzkich] R[ad] N[arodowych] dotychczas nie zwiêkszono puli przydzia³u materia³ów budowlanych i kredytów bezzwrotnych dla zainteresowanych województw. Te i inne trudnoci gospodarcze zg³aszane by³y przez ludnoæ ukraiñsk¹ na naradach aktywu ukraiñskiego organizowanych w terenie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
S¹ one jedn¹ z g³ównych przyczyn powracania wysiedlonych na poprzednie miejsce zamieszkania.
wiadczy o tym chocia¿by fakt, ¿e najwiêcej powraca z województwa olsztyñskiego, gdzie sytuacja tej
ludnoci jest bodaj najciê¿sza. Np. w wielu miejscowociach powiatów: Mor¹g, Górowo I³awieckie,
Reszel i inne, czêsto kilka rodzin ukraiñskich mieszka w jednym niezbyt du¿ym budynku. Doæ czêsto
spotyka siê, ¿e rodzina ch³opska 6-10 osobowa mieszka w jednym pokoju i to niekiedy na piêtrze. Nie
likwidowanie tego stanu rzeczy pog³êbia jeszcze bardziej wród ludnoci ukraiñskiej poczucie niezadowolenia z ich pobytu na Ziemiach Zachodnich.
W szczególnoci powroty na dawne miejsce zamieszkania wzros³y w 1955 r. i w dalszym ci¹gu
trwaj¹. Powroty dotycz¹ przewa¿nie województwa lubelskiego i rzeszowskiego.
Prezydium WRN w Lublinie w zasadzie przyjmowa³o wszystkich powracaj¹cych bez wzglêdu na to,
czy gospodarstwo ich zosta³o rozdysponowane, czy nie. Ogó³em dotychczas (od VI 1952 r.) powróci³o
do województwa lubelskiego oko³o 800 rodzin.
Wszyscy powracaj¹cy z regu³y d¹¿¹ do odzyskania swoich dawnych gospodarstw, osiedlaj¹c siê na
razie gdzie kto mo¿e (w PGR, spó³dzielniach produkcyjnych, u krewnych, znajomych, a nawet doæ
czêsto na by³ych swoich gospodarstwach u osiedleñca).
Pojawienie siê powracaj¹cych na dawnym miejscu zamieszkania wywo³uje czêste k³ótnie, bijatyki
i niepokój wród osiedleñców. Niektórzy osiedleñcy pod wp³ywem ci¹g³ych upomnieñ ze strony powracaj¹cego opuszczaj¹ swoje gospodarstwo i osiedlaj¹ siê w miastach lub urz¹dzaj¹ gospodarstwo
swoje na dzia³kach przyzagrodowych spó³dzielczych, a niekiedy zg³aszaj¹ chêæ wyjazdu na Ziemie
Zachodnie.
Sporód powracaj¹cych wielu nie pracuje i znajduje siê w trudnych warunkach materialnych i
mieszkaniowych.
W województwie rzeszowskim Prezydium WRN w zasadzie nie toleruje samowolnych powrotów.
[...]
W n i o s k i:
W celu pe³niejszego zabezpieczenia realizacji uchwa³ Partii w kwestii ukraiñskiej nale¿a³oby:

Â²ÑÍÈÊ

ÇÀ ÊÅ ÐÇÎÍÍß

Ä

O

Ê

Ó

M

E

H

T

È

87

[...]
2) Dla naprawienia krzywdy wyrz¹dzonej ludnoci ukraiñskiej i przeciwdzia³ania tendencjom wyjazdowym wydaje siê konieczne znaczne zwiêkszenie pomocy materialnej w pierwszej kolejnoci dla
najbardziej potrzebuj¹cych jej przesiedleñców (udzielenie bezzwrotnych kredytów na remonty i budowê zabudowañ gospodarczych i przydzielenie potrzebnej puli materia³ów budowlanych). Nale¿a³oby
rozwa¿yæ ewentualnoæ przerzucenia na ten cel czêci kredytów i materia³ów zarezerwowanych dla
akcji osiedleñczej, a równie¿ przydzielenia przesiedleñcom w wypadkach uzasadnionych gospodarstw
przeznaczonych dla akcji osiedleñczej. Ponadto nale¿a³oby przeznaczyæ i zwiêkszyæ kredyty na zakup
inwentarza i inn¹ pomoc dla s³abszych gospodarstw. W parze z pomoc¹ gospodarcza powinna iæ praca
maj¹ca za zadanie doprowadzenie do wiadomoci zarówno ludnoci ukraiñskiej, jak i s¹siaduj¹cej z
ni¹ ludnoci polskiej stanowiska Partii i Rz¹du w sprawie tzw. akcji W.
3) Nale¿y przeciwstawiaæ siê tendencjom powrotowym przez wyjanianie trudnoci z tym zwi¹zanych (fakt zajêcia gospodarstw przez osadnika, dewastacja gospodarstwa i t.p.). Zamierzaj¹cy powróciæ
na poprzednie miejsce zamieszkania powinien zwróciæ siê w tej sprawie do prezydium WRN województwa, z którego zosta³ wysiedlony. Prezydium WRN powinno mu udzieliæ odpowiedzi, informuj¹c go o
mo¿liwoci powrotu na jego dawne gospodarstwo. W wypadku powrotu mimo negatywnej odpowiedzi
prezydium WRN, wzglêdnie przejazdu bez uprzedniego poinformowania siê, prezydium WRN powinno starannie zbadaæ mo¿liwoci osiedlenia powracaj¹cego w sposób, któryby zapobiega³ konfliktom z
obecnym w³acicielem. Dowiadczenie województwa lubelskiego wskazuje na to, ¿e w szeregu wypadków stabilizacjê powracaj¹cego nie na swoje uprzednie gospodarstwo uda³o siê uzyskaæ. W wypadku,
gdy zachowanie siê powracaj¹cego staje siê ród³em konfliktów  powinien zostaæ wysiedlony. Nadmienia siê, ¿e postaw¹ prawn¹ do wysiedlenia mog¹ byæ przepisy wykonawcze dekretu o ochronie
granic, uzale¿niaj¹ce zezwolenie na zamieszkanie w pasie granicznym od zezwolenia w³adz. Sprawa
opuszczenia gospodarstwa na Z[iemiach] O[dzyskanych] winna byæ traktowana na równi ze sprawami
opuszczenia gospodarstw przez osadników Polaków.
[...]
Orygina³, maszynopis
AMSWiA, MSW-I, sygn. 9.

Dok. nr 7
1956 czerwiec 16, Warszawa.  Przemówienie ministra owiaty Witolda Jarosiñskiego  przed-

stawiciela rz¹du i KC PZPR na I zjedzie UTSK  fragmenty

[...]
Przesiedlenie ludnoci ukraiñskiej na Ziemie Odzyskane wytworzy³o nowy stan faktyczny. Ludnoæ ukraiñska w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do zagospodarowania Ziem Zachodnich, wywi¹zuj¹c
siê lojalnie z obowi¹zków wobec pañstwa i ofiarnie pracuje w PGR-ach, spó³dzielniach produkcyjnych,
POM-ach.
Na opuszczonych gospodarstwach poukraiñskich osiedlili siê osadnicy, którzy otrzymali akty nadania,
zorganizowano PGR-y i spó³dzielnie produkcyjne.
Na gospodarstwach nie zasiedlonych zabudowania gospodarcze, o ile zosta³y zniszczone w okresie
walk z bandami, uleg³y póniej dewastacji tak, ¿e gospodarstw rolnych z zabudowaniami zdatnymi do
u¿ytku w zasadzie nie pozosta³o.
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Tej sytuacji nie bior¹ czêsto pod uwagê gospodarze, którzy powracaj¹ na dawne miejsce zamieszkania na w³asne ryzyko, gdy¿ gospodarstwa ich s¹ rozdysponowane. Osiedlaj¹ siê oni tymczasowo w
PGR-ach, spó³dzielniach produkcyjnych, u krewnych, znajomych, a nawet wpraszaj¹ siê w gocinê do
osadników, daj¹c niedwuznacznie do zrozumienia, ¿e zamierzaj¹ powróciæ na swe dawne gospodarstwa. Fakty te wywo³uj¹ liczne spory, w³anie i zaniepokojenie. Wiele osób, które powróci³y jest w
poszukiwaniu pracy  znajduje siê w trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych.
Dlatego te¿ rz¹d nasz i partia apeluj¹ do ludnoci ukraiñskiej, aby nie powraca³a na dawne tereny,
gdy¿ przewa¿nie nie ma tam warunków do osiedlenia siê. Stan faktyczny jest taki, ¿e na podstawie
naszych ustaw osadnicy zarówno na terenach wschodnich jak i odzyskanych stali siê pe³noprawnymi
w³acicielami u¿ytkowanych gospodarstw. Obowi¹zkiem w³adz terenowych jest udzielenie wyczerpuj¹cych wyjanieñ w tej sprawie zainteresowanym oraz uprzedzenie ich, ze w³adza terenowa nie mo¿e i
nie bêdzie udzielaæ ¿adnej pomocy materialnej tym, którzy powrócili na w³asne ryzyko wbrew zdrowemu rozs¹dkowi nakazuj¹cemu pozostanie na miejscu.
[...]
Pañstwo pójdzie z jak najdalej id¹c¹ pomoc¹ tym gospodarzom, którzy nie maj¹ odpowiednich
warunków do prowadzenia gospodarki na Ziemiach Odzyskanych. Bêdzie udziela³o bezzwrotnych
funduszy na budowê domków mieszkalnych, remontów zagród, zakup inwentarza oraz udzieli wszelkiej innej niezbêdnej pomocy.
[...]
Kopia, maszynopis.
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 127/XIV-97.

Dok. nr 8
1956 sierpieñ 23, Warszawa.  Pismo wiceministra spraw wewnêtrznych Zygfryda Szneka do

prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych w sprawie ludnoci ukraiñskiej  fragment
[...]
7) W odniesieniu do sprawy powrotów ludnoci przesiedlonej na dawne miejsce zamieszkania
nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e dokonane w 1947 r. przesiedlenie ludnoci ukraiñskiej wytworzy³o nowy
stan faktyczny polegaj¹cy na tym, ¿e:
a) powa¿ne obszary ziemi na ZO zosta³y zagospodarowane,
b) na opuszczonych gospodarstwach poukraiñskich osiedlili siê osadnicy, którzy otrzymali akty nadania, zorganizowano PGR-y i spó³dzielnie produkcyjne,
c) na gospodarstwach nie zasiedlonych zabudowania gospodarcze, o ile nie zosta³y zniszczone w okresie walk z bandami, uleg³y pó¿niej dewastacji, tak ¿e gospodarstw rolnych z zabudowaniami zdatnymi do u¿ytku w zasadzie nie ma.
W zwi¹zku z powy¿szym stanem rzeczy nale¿y przeciwstawiaæ siê tendencjom powrotowym przez
wyjanienie trudnoci z tym zwi¹zanych (fakt zajêcia gospodarstwa przez osadnika, dewastacja gospodarstwa itp.).
Zamierzaj¹cy powróciæ na poprzednie miejsce zamieszkania powinien zwróciæ siê w tej sprawie do
prezydium PRN powiatu, z którego zosta³ wysiedlony. Prezydium PRN powinno zbadaæ mo¿liwoæ
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osiedlenia go na dawnym jego gospodarstwie i udzieliæ mu odpowiedzi, informuj¹c go o mo¿liwoci
powrotu.
W wypadku powrotu, mimo negatywnej odpowiedzi prezydium PRN, wzglêdnie przyjazdu bez
uprzedniego poinformowania siê, prezydium PRN powinno starannie zbadaæ mo¿liwoci osiedlenia
powracaj¹cego w sposób, któryby zapobiega konfliktowi z obecnym w³acicielem.
W wypadku, gdy zachowanie siê powracaj¹cego staje siê ród³em konfliktów  powinien zostaæ
wysiedlony.
Nadmienia siê, ¿e podstaw¹ prawn¹ mog¹ byæ przepisy wykonawcze do dekretu o ochronie granic,
uzale¿niaj¹c zezwolenie na zamieszkanie w pasie granicznym od zezwolenia w³adz.
Sprawa opuszczenia gospodarstwa na ZO winna byæ traktowana na równi ze sprawami opuszczenia
gospodarstwa przez osadników Polaków.
WICEMINISTER
/-/ Z. Sznek
PODSEKRETARZ STANU
Odpis uwierzytelniony, maszynopis
Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, PWRN, sygn. 641.

Dok. nr 9
1957 kwiecieñ, Warszawa.  Uchwa³a Sekretariatu KC PZPR w sprawie ukraiñskiej mniejszo-

ci narodowej w PRL  fragment

Celem dalszego umacniania siê i zagospodarowywania ludnoci ukraiñskiej na Ziemiach Zachodnich w obecnych miejscach jej zamieszkania oraz uregulowania indywidualnych i grupowych powrotów do województw: lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego, w ramach akcji osiedleñczej terenów
gospodarczo zaniedbanych, Sekretariat KC PZPR postanawia:
[...]
2/ Zobowi¹zaæ Pe³nomocnika Rz¹du ds. zagospodarowania terenów zaniedbanych do:
a/ powo³ania komisji, z³o¿onej z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Finansów,
lubelskiej, rzeszowskiej i krakowskiej wojewódzkiej rady narodowej oraz Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego, która w ramach planu zagospodarowania powiatów po³udniowowschodnich dok³adnie opracuje, nie naruszaj¹c praw nabytych przez osadników, mo¿liwoci
indywidualnych i grupowych powrotów ludnoci ukraiñskiej do woj. lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego,
b/ zezwalania na natychmiastowe powroty:
- jeli gospodarstwo i zabudowania zainteresowanej osoby s¹ wolne,
- jeli gospodarstwo jest rozdysponowane, ale faktycznie nie jest wykorzystane i nie zagospodarowane,
c/ umo¿liwienia dalszych powrotów ludnoci ukraiñskiej z Ziem zachodnich w ramach zagospodarowania od³ogów, opuszczonych spó³dzielni produkcyjnych i nierentownych PGR-ów na Lubelszczynie i w Rzeszowskim.
3/ Akcjê pomocy gospodarczej dla ludnoci ukraiñskiej na Ziemiach Zachodnich oraz indywidual-
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ne i grupowe powroty w ramach zagospodarowania ziem po³udniowo-wschodnich zakoñczyæ do koñca
1960 r.
4/ Spowodowaæ wydanie przez Prezesa Rady Ministrów zarz¹dzenia zabraniaj¹cego:
a/ samowolnych powrotów ludnoci ukraiñskiej na poprzednie miejsce zamieszkania. Osobom, które samowolnie powróc¹ lub powróci³y i objê³y gospodarstwa, nie bêdzie udzielana przez w³adze
pañstwowe pomoc finansowa i materia³owa na zagospodarowanie,
b/ udzielania ludnoci ukraiñskiej przez PKP rodków transportowych na przewóz inwentarza z
Ziem Zachodnich bez zezwolenia odnonych prezydiów rad narodowych,
c/ dewastowania i rozbierania wszelkich zabudowañ poukraiñskich na terenie woj. lubelskiego,
rzeszowskiego i krakowskiego oraz przydzielania nie rozdysponowanego mienia poukraiñskiego
innym osobom.
[...]
Instancje partyjne i rady narodowe winny przeciwdzia³aæ ¿ywio³owym wyjazdom ludnoci ukraiñskiej z terenów jej osiedlenia, wskazuj¹c, ¿e powroty indywidualne i grupowe mog¹ odbywaæ siê tylko
za zezwoleniem w³adz, w ramach planowej akcji  przewiduj¹cej pomoc gospodarcz¹ pañstwa.[...]
SEKRETARIAT KC PZPR
Kopia, maszynopis.
APS, KW PZPR, sygn. 1245.

Dok. nr 10
1957 listopad 24-25, Warszawa.  Ponad 2500 rodzin z Krakowskiego osiedli siê na Rzeszowszczynie  informacja w³asna Trybuny Ludu
Rzeszów. 22 bm. W Rzeszowie na wspólnym posiedzeniu Prezydium WRN Krakowa i Prezydium
WRN Rzeszowa podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie osadnictwa rodzin górali z woj. krakowskiego w
po³udniowo-wschodnich górskich terenach Rzeszowszczyzny. Uchwa³a przewiduj¹ca w latach 19581960 przyjêcie na tzw. Osadnictwo zwarte do powiatów: Ustrzyki, Lesko, Sanok i in. Oko³o 2500 rodzin
pochodz¹cych z przeludnionych powiatów województwa krakowskiego, podyktowana jest wspólnym
dowiadczeniem obu województw. Praktyka lat ubieg³ych wykaza³a, ¿e najwartociowszym elementem
w zakresie gospodarczego opanowania tych terenów s¹ rodziny pochodz¹ce z rejonów górskich. We
wsiach wytypowanych pod osadnictwo ludnoci z woj. krakowskiego nie bêd¹ oprócz rodzin robotników lenych i robotników PGR osiedlane rodziny pochodz¹ce z innych terenów. Osadnicy otrzymaj¹
gospodarstwa rolne od 10-15 ha oraz korzystaæ bêd¹ z kredytów osadniczych. W roku przysz³ym osiedliæ siê ma na Rzeszowszczynie 700 rodzin krakowskich górali.
Trybuna Ludu, z 24 wrzenia 1957r.

