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Druga część konferencji naukowej (Kraków, 28-29.04.2017 r., Gorlice 2.05.2017 r.) na temat: 
„Problemy z zachowaniem języka, kultury, tożsamości ukraińskiej mniejszości narodowej w 
Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedleńczej akcji „Wisła” 1947 roku”. Dyskusja panelowa z 
udziałem profesorów Bohdana Halczaka, Jana Pisulińskiego, Włodzimierza Mokrego, Jarosława 
Syrnyka. Moderator – prowadzący Bohdan Huk – redaktor ukraińskiego tygodnika w Polsce „Nasze 
Słowo”  

 
Kraków-Gorlice, 2.06.2017 r.  

 
 
Tezy odpowiedzi prof. Włodzimierza Mokrego (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) na pytanie nr 

1: „Akcja etniczna Rzeczpospolitej Polskiej czy operacja wojenna WP?” 
W sformułowanym pytaniu Pan Redaktor „Naszego Słowa” Bohdan Huk zawarł co najmniej trzy 

pytania.  
W oparciu o ponownie przeanalizowane materiały źródłowe, dane liczbowe i dokumenty 

opublikowane głównie przez Eugeniusza Misiłę, a także w opartych na nowych materiałach oraz 
analizach i ustaleniach historyków uwzględniających całą dotychczasową wiedzę dotyczącą akcji 
przymusowego wysiedlenia Ukraińców w 1947 roku w Polsce należy stwierdzić powiedzieć, że po 
pierwsze, że decyzji o wysiedleniu Ukraińców w 1947 roku nie podjęto nagle w wyniku zabójstwa 
gen. Świerczewskiego. Po drugie, sam zamysł wysiedlenia Ukraińców, dyskutowany w kręgach 
Ministerstwa Obrony Narodowej, przedłożony był już w listopadzie 1946 roku członkom Biura 
Politycznego KC PPR i rządu na czele z ówczesnym sekretarzem generalnym KC PPR Władysławem 
Gomułką, pełniącym jednocześnie funkcję wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych. W 
sprawozdaniu szefa Wydziału III (Operacyjnego) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. 
Ostapa Stecy sugerowano rozwiązanie problemu ukraińskiego “przede wszystkim na drodze 
przymusowego przesiedlenia na tereny Ziem Odzyskanych, do jednej ściśle określonej miejscowości, 
znajdującej się pod ścisłą kontrolą organów bezpieczeństwa”.  

O konieczności wysiedlenia “resztek ukraińskich” pozostałych po wysiedleniach na Ukrainę 
radziecką w latach 1945–1946, mówiono zarówno dwa miesiące przed śmiercią generała K. 
Świerczewskiego, tj. 31 stycznia 1947 r., jak i w przeddzień jego zabójstwa, tj. 27 marca 1947 r. 
Natomiast bezpośrednim powodem wysiedlenia, jak wynika z rozkazu dowódcy płk. J. Wieliczki – był 
fakt, iż “Akcja wysiedleńcza ludności ukraińskiej z terenu województwa rzeszowskiego na wiosnę 
1946 r. nie dała 100% wyników.” 

Należy podkreślić, że w ocenie bezpieczeństwa kraju z okresu od 1 do 25 marca 1947 r., 
dokonanej przez Wydział Operacyjny Sztabu Generalnego na dzień przed zabójstwem generała 
K. Świerczewskiego, padła następująca “propozycja wysiedlenia Ukraińców”, podpisana przez mjr. 
Skibińskiego [podkreślenie – W.M.], który w następujący sposób oto motywował potrzebę 
wysiedlenia Rusinów, Łemków-Ukraińców: „Ludność mieszana (polsko-ukraińska) również uchyla się 
od wyrażania swych sympatii proukraińskich, a w obawie przed sankcjami władz bezpieczeństwa 
ludność ta stała się obecnie bierną masą. Rozwiązanie zagadnienia ukraińskiego rozciągającego się na 
teren województwa rzeszowskiego, lubelskiego i części krakowskiego jest sprawą nadzwyczaj ważną, 
(...) Ponieważ ZSRR nie przyjmuje już obecnie tych ludzi na swe tereny, wydaje się rzeczą konieczną, 
aby przeprowadzić energiczną akcję przesiedleńczą tych ludzi pojedynczymi rodzinami na teren Ziem 
Odzyskanych, gdzie mogą się szybko zasymilować” (E. Misiło, s. 62).  

Następnego dnia, a więc wciąż jeszcze przed zabójstwem generała Karola Świerczewskiego, który 
zginął 28 marca 1947 roku w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, czytamy:  

W ramach akcji represyjnej wobec ludności ukraińskiej postanowiono:  
1. W szybkim tempie przesiedlić Ukraińców i rodziny mieszane na tereny odzyskane (przede 

wszystkim Prusy płn.), nie tworząc zwartych grup i nie bliżej niż 100 km od granicy. 2. Akcję 
wysiedlenia uzgodnić z rządem Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. 3. Rozpracowanie danych o 
ludności ukraińskiej w Polsce oraz opracowanie projektu przesiedlenia poleca się tow. Spychalskiemu 
i Radkiewiczowi. Termin – 1 tydzień.” (E. Misiło, s. 65) 
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Istotnym dla wysiedlenia Rusinów-Ukraińców Łemkowszczyzny jest dokument zawierający projekt 
organizacji akcji specjalnej „Wschód", będącego pierwowzorem planu wysiedleńczej Akcji „Wisła" z 
dnia 16 kwietnia 1947 roku. Jak proponował starosta Nowego Targu już dwa miesiące wcześniej 
„ewakuacją będą objęte wszystkie odcienia narodowości ukraińskiej z Łemkami włącznie, jak również 
mieszane rodzinę polsko-ukraińskie." (E. Misiło, s. 93) 

Jak widać ówczesne władze i Ludowe Wojsko Polskie dokładnie wiedziało, że Łemkowie są 
etniczną grupą narodu ukraińskiego, co nie przeszkadza dziś części badaczy w Polsce, Europie i 
świecie grać kartą łemkowska, czego świadectwem jest m.in. działalność należących do 
Stowarzyszenia Łemków części działaczy, głównie stypendystów prof. Magociego.  

Cel wysiedlenia wszystkich Ukraińców, z Łemkami włącznie został precyzyjnie określony w 
przeddzień dokonanego w niewyjaśnionych okolicznościach zabójstwa generała Karola 
Świerczewskiego, którego okoliczności z jakichś przyczyn do dziś nie zostały wyjaśnione1.  

Uzasadniając krótko cel wysiedlenia Ukraińców w 1947 roku, jej organizatorzy napisali: 
„Należałoby w najbliższym czasie zorganizować grupę operacyjną, która opracowałaby plan operacji, 
obejmującej między innymi całkowitą eksterminację resztek ludności ukraińskiej na płd.-wschodnim 
pograniczu Polski, wysiedlenie ludności mieszanej (...)”. (E. Misiło, s. 83–84).  

W powyższym cytacie organizatorzy wysiedlenia stwierdzają, że deportacyjna akacja wysiedlenia 
Ukraińców w 1947 roku, podczas której w obozie koncentracyjnym w Jaworznie ginęła bez wyroków 
inteligencja ukraińska (na karę śmierci bez wyroków sądowych skazano 173 osoby) była czystką 
etniczną, jak uzasadniał mój przedmówca Bohdan Halczak.  

Po drugie – dokonana z zastosowaniem, charakterystycznej dla systemów totalitarnych zasady 
odpowiedzialności zbiorowej (co podkreślone została w uchwale niezależnego Senatu RP 3 sierpnia 
1990 roku, a co pomija się dziś nawet w Apelu Kongresu Ukraińców z Przemyśla w 2017 r.), 
deportacja Ukraińców miała charakter czystki etnicznej, o czym świadczy szereg innych ściśle tajnych 
dokumentów Biura Politycznego KC PPR.  

 
Na pytanie2 „Jakie trudne do wyobrażenia duchowe straty ponieśli Łemkowie, 

Łemkowszczyzna, Polacy, Rzeczpospolita Polska, Ukraina (i inni) w wyniku deportacji?” można 
jedynie podawać szacunkowe straty materialne, gdyż dotychczas nikt nawet nie próbował zrobił 
takiego bilansu.  

Mogę podać jednie przybliżone wyliczenia strat wyszczególnione podczas przygotowywanego 
także przeze mnie w Sejmie RP w 1991 r. uzasadnienia projektu poselskiego ustawy o zwrocie 
nieruchomości przejętych na własność państwa w następstwie akcji „Wisła”. W uzasadnieniu tego 
projektu podpisanego przez 24 posłów czytamy:  

                                                           
1 Niejednoznaczne okoliczności już samego zamachu na generała Świerczewskiego, opisane zostały w 
następujący sposób przez ppłk. Kossowskiego dla szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Wł. Korczyna:  
„(...) W czasie mojej inspekcji stwierdziłem, że podczas podróży ś.p. gen. broni Świerczewskiego dopuszczono 
się całego szeregu niedociągnięć i uchybień organizacyjnych. Podaję najważniejsze: 1. W czasie podróży 
z Baligrodu do Cisny na przedzie nie było samochodu z ochroną. Generałowie jechali pierwszym samochodem 
i w ten sposób im pierwszym groziło niebezpieczeństwo. 2. Ochrona gen. Świerczewskiego nie była 
zorganizowana i nikt nie wiedział, jakie będą jego obowiązki w razie jakiegoś wypadku. Winę ponosi tu przede 
wszystkim d-ca oddziału ochrony, który winien dokładnie pouczyć swoich ludzi, co każdy z nich w razie 
niebezpieczeństwa ma robić. (...) (...) d) szef sztabu 34 pp, przed wyjazdem generała z Leska do Baligrodu, 
głośno, przy otwartych oknach telefonował do Baligrodu, żeby przygotowano się na przyjazd generała; (...) (...) 
e) gen. Świerczewski odbywał podróż zupełnie otwarcie i wszędzie był uroczyście przyjmowany, a więc fakt ten 
musiał być również wiadomy dywersantom; f) w miejscu, w którym urządzono napad, już od przeszło pół roku 
nie było żadnych wypadków. Na tej podstawie należałoby przypuszczać, że napad nie był przypadkowy; g) 
niewykluczone jest, że generał w swojej podróży był śledzony przez cały czas przez elementy dywersyjne 
spośród grup reakcyjnych Polski Centralnej i zamach był przez nie organizowany właśnie w takim terenie, 
gdzie podejrzenie obciąża Ukraińców. Uważam za swój obowiązek podanie tego przypuszczenia, ażeby organy 
przeznaczone do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa nie sugerowały się, że zbrodni dokonali faszyści 
ukraińscy, i tylko wśród nich poszukiwały sprawców” (E. Misiło, s. 83–84). 
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„Przedstawiony projekt ustawy ma na celu likwidację trwających po dzień dzisiejszy skutków 
dekretu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1949 roku o przejęciu na własność państwa nie pozostających 
w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach 
woj. białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz. U. Nr 46, poz. 339). Dekret z 27 
lipca 1949 roku naruszając wszelkie zasady prawne, legalizował konfiskaty nieruchomości dokonane 
w trakcie przeprowadzonej dwa lata wcześniej wojskowej akcji “Wisła”. W ramach akcji “Wisła” 
komunistyczne władze w sposób bezwzględny i brutalny dokonały przymusowych przesiedleń 
ludności ukraińskiej z terenów południowo-wschodniej Polski. Stosując zasadę zbiorowej 
odpowiedzialności za działalność zbrojnych oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii, wysiedlono z 
rodzinnych miejscowości ponad 150 tys. osób, pozbawiając je siedzib i majątku. Dekretem z 27 lipca 
1949 roku pozbawiono ich tytułu własności do posiadanych wcześniej nieruchomości. Był to akt 
bezwzględnej nacjonalizacji, sprzeczny z ówczesnym systemem prawnym, sprzeczny z dekretem o 
reformie rolnej. 

Przez lata komunistyczne władze uniemożliwiały lub utrudniały powroty przesiedlonych w 
rodzinne strony. Ci, którzy zdecydowali się powrócić, odzyskali tylko część skonfiskowanych 
nieruchomości. Zwracając gospodarstwa, ówczesne władze nie zwracały skonfiskowanych lasów, 
które po upaństwowieniu przeszły w zarząd Państwowej Administracji Lasów. Wieloletnie starania o 
zwrot lasów, które przed konfiskatą stanowiły integralną część gospodarstw, nie przyniosły żadnych 
efektów.  

Po sierpniu 1980 roku wydawało się, że zaistniała możliwość naprawienia krzywd w oparciu o 
punkt 9 Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckiego, który głosił, że we wszystkich wypadkach 
bezprawnego lub rażąco krzywdzącego przejęcia na rzecz gospodarki uspołecznionej nieruchomości 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – należy na wniosek zainteresowanej osoby dokonać 
zwrotu tej nieruchomości.  

Administracja podjęła postępowania w sprawach o zwrot skonfiskowanych lasów, lecz przed 
stanem wojennym nie wydano żadnych decyzji, a po wprowadzeniu stanu wojennego postępowania 
umorzono ze względu na “brak podstaw prawnych”. Po dzień dzisiejszy lasy skonfiskowane w 
następstwie akcji “Wisła” nie zostały zwrócone prawowitym właścicielom. W podjętej 3 sierpnia 1990 
roku uchwale Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję “Wisła” i zapowiada działania zmierzające 
do naprawienia krzywd powstałych w wyniku tej akcji. Przedstawiony projekt ustawy unieważnia 
skutki dekretu z 27 lipca 1949 roku, umożliwiając zwrot zawłaszczonych nieruchomości byłym 
właścicielom lub ich spadkobiercom, o ile nieruchomości te są w posiadaniu Skarbu Państwa, gmin, 
spółdzielni lub organizacji społecznych. W innych przypadkach, a także na wypadek zrzeczenia się 
roszczeń o zwrot nieruchomości, ustawa przewiduje możliwość przyznania rekompensaty. Tryb 
przyznawania rekompensat powinien być zbieżny z ogólnym uregulowaniem praw majątkowych 
odzyskanych w trybie “reprywatyzacji”, dlatego szczegółowe uregulowanie tego problemu 
pozostawiamy w odrębnej ustawie.  

Przedstawiony projekt nie narusza praw osób fizycznych, które nabyły od Skarbu Państwa 
skonfiskowane wcześniej nieruchomości. Aby ułatwić postępowanie sądowe w tych sprawach, 
wnioskodawcę zwalnia się od opłat sądowych.  

Projektowana ustawa, likwidując istniejące do dziś następstwa wojskowej akcji “Wisła”, jest 
aktem sprawiedliwości oraz niezbędnym krokiem na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego”2. 

Projekt ten miał szansę być przyjęty pod warunkiem zebrania 1500 podpisów, co uniemożliwiła 
posłowi Włodzimierzowi Mokremu grupa Łemków na Watrze Łemkowskiej w Bartnem.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: „Gdzie i jak istnieje akcja „Wisła” dziś? W pamięci o zranionym 

narodzie, odczuciu krzywdy obywatelskiej czy jeszcze w innych miejscach?” 
Utrata na zawsze praojczyzny, odcięcie od korzeni, historii sięgającej chrztu św. Olgi i jej wnuka 

św. Włodzimierza obecnych w ikonostasach wszystkich cerkwi Rusinów-Lemków-Ukraińców, 

                                                           
2 Patrz szerzej: Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji “Wisła” 1947 roku, red. W. Mokry, Kraków 
1997, s. 245-247.  
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tysiącletniej chrześcijańskiej kultury bizantyńsko-ukraińskiej, ojcowizny z mogiłami przodków, 
przerwanie tradycji jest prawie niemożliwa do odtworzenia tym bardziej, że naturalnym sposobem na 
zachowanie tożsamości kulturowo-językowej, sposobem na jej zachowanie jest tworzenie w oparciu 
o tę 1000-letnią tradycję i pamięć żywą na co dzień. W sytuacji, gdy w nieżyczliwym wręcz wrogim 
środowisku niemalże cała energia wysiedleńców jest wytracana na zachowanie resztek tradycji, 
kultury, języka na tworzenie zostaje już niewiele energii i tylko tym najbardziej wytrwałym, 
zmotywowanym, jednostkom, upokarzanym w sytuacji upowszechnianej w społeczeństwie polskim 
zbiorowej odpowiedzialności całego narodu ukraińskiego za zbrodnie na Wołyniu, których w żadnym 
wypadku nie można usprawiedliwić i za które Ukraińcy modlą się i przepraszają, jak m.in. po 
zakończeniu konferencji w Krakowie poświęconej zbrodni wołyńskiej.  

Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry 
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Друга частина наукової конференції (Краків, 28-29.04.2017 р. і Горлиці, 2.06.2017 р.) на 
тему: «Проблеми зі збереженням мови, культури, тотожності української національної 
меншини в Кракові і в Польщі. 70 років після депортаційної акції «Вісла» 1947 року». 
Дискусія з участю професорів Богдана Гальчака, Яна Пісулінського, Володимира Мокрого, 
Ярослава Скрипника. Відповіді на три питання ведучого дискусію Богдана Гука – редактора 
українського тижневика «Наше слово» (Польща)  

 
Краків-Горлиці, 2.06.2017 р.  

 
 
Тези відповіді на питання проф. Володимира Мокрого (Краків, Ягеллонський університет). 

Відповідь на питання № 1: «Етнічна акція Республіки Польща чи військова операція Війська 
Польського?" 

У так поставленому питанні редактор «Нашого Слова» Богдан Гук умістив, принаймні, три 
питання.  

На основі повторного аналізу і дослідження джерельних матеріалів, кількісних даних і 
документів, необхідних для вивчення причин і наслідків депортаційної акції «Вісла», у першій 
черзі опублікованих Євгеном Місілою, а також на основі аналізу нових документів і висновків 
істориків, які враховують актуально існуючі знання на тему примусового виселення українців у 
1947 році в Польщі, слід сказати, що, по-перше, рішення про виселення українців у 1947 році не 
було прийнято раптово, в результаті вбивства ген. Свєрчевського. По-друге, сам задум 
виселення українців, який детально обговорювався в колах Міністерства Оборони, був 
представлений вже в листопаді 1946 року членам політбюро ЦК Польської робітничої партії 
(ПРП) і уряду на чолі з тодішнім генеральним секретарем ЦК ПРП Владиславом Ґомулкою, який 
одночасно виконував функції віце-прем'єра і міністра Повернених територій. У доповіді 
начальника III Управління (Операційного) Генерального штабу Польського Війська ген. бриг. 
Остапа Стеца було запропоновано вирішити українську проблему, «перш за все, шляхом 
примусового переселення на Повернені території на півночі польської держави, до однієї 
конкретної місцевості, яка перебувала б під суворим контролем органів безпеки».  

Про необхідність виселення «українських залишків», що залишилися після виселень на 
радянську Україну в 1945-1946 роках, говорили, вже два місяці перед смертю генерала, тобто 
31 січня 1947 р., а також і напередодні його вбивства ген. К. Свєрчевського, тобто 27 березня 
1947 року. Натомість безпосереднім приводом для виселення українців, як випливає з наказу 
командуючого полковника І. Вєлічко – був той факт, що «Операція виселення українського 
населення з території Жешівського воєводства навесні 1946 р. не дала 100% результату».  

Слід підкреслити, що в оцінці стану безпеки держави у період від 1 до 25 березня 1947 р., 
підготовленої Операційним відділом Генерального штабу за день до вбивства генерала К. 
Свєрчевського, була висунена наступна «пропозиція виселення українців», підписана 
майором Скібінським [курсив – В.М.], який таким чином мотивував необхідність виселення 
русинів, лемків-українців: «Змішане населення (польсько-українське), також ухиляється від 
вираження своїх проукраїнських симпатій, а побоюючись санкцій органів безпеки, це 
населення в даний час стало пасивною масою. Вирішення українського питання, що проживає 
на територію Жешівського, Люблінського і частині Краківського воєводства є справою вкрай 
важливою, (...). З огляду на те, що СРСР на даний час вже не приймає цих людей на свою 
територію, здається, є необхідним, щоб провести енергійну акцію переселення цих людей 
окремими сім'ями на Повернені території, де вони зможуть швидко асимілюватися» (Є. Місіло, 
стор. 62).  

На наступний день, тобто, ще перед вбивством генерала Кароля Свєрчевського, який загинув 
28 березня 1947 року можна було прочитати:  

«В рамках акції-репресії щодо українського населення вирішено:  
1. Швидкими темпами переселити українців та змішані сім'ї на Повернені території (в першу 

чергу на територію північної Пруссії), не утворювати з них щільних груп і не ближче ніж за 
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100 км від кордону. 2. Акцію виселення узгодити з урядом Радянського Союзу та 
Чехословаччини. 3. Підготовку даних про українське населення в Польщі, а також розробку 
проекту переселення доручається тов. Спихальскому і Радкєвічу. Термін – 1 тиждень» (Є. 
Місіло, стор. 65) 

Суттєвим для виселення русинів-українців з Лемківщини є документ, що містить проект 
організації спеціальної акції «Схід», яка є первообразом, попереднім планом депортації – 
Операції «Вісла», запланованої для проведення від 16 квітня 1947 року. Як запропонував 
староста Нового Тарґу, вже два місяці раніше, «евакуацією будуть охоплені всі відтінки 
української національності, з лемками включно, а також змішані польсько-українські сім'ї.» (Є. 
Місіло, стор. 93) 

Як видно, тодішня комуністична влада та Народне Польське Військо точно знали, що лемки 
– це етнічна група українського народу, що не заважає сьогодні частині дослідників в Польщі, 
Європи та світу грати лемківською картою і відокремлювати їх від українців, свідченням чого є, 
зокрема, діяльність частини активістів Стоваришыня лемків, головним чином, стипендіатів 
проф. Пола Магочі.  

Мета виселення всіх українців, включно з лемками, була точно окреслена напередодні 
скоєного за нез'ясованих обставин вбивства генерала Кароля Свєрчевського. Обставини цього 
вбивства з якихось причин досі не були вияснені3.  

Коротко обґрунтовуючи мету виселення українців у 1947 році, її організатори написали: 
«Слід було б найближчим часом організувати оперативну групу, яка підготовила б план 
операції, який включав би, серед іншого, повне винищення (pełną eksterminację)4 залишків 
українського населення на південно-східному пограниччі Польщі, виселення змішаного 
населення (...)». (Є. Місіло, стор. 83-84).  

У наведеній вище цитаті організатори виселення стверджують, що депортаційна операція 
після виселення українців у 1947 році, під час якої в концентраційному таборі в Явожні гинула 
без судових вироків українська інтелігенція (вироки смерті без суду було виконано на 173 
особах), була етнічною чисткою, як це підкреслював Богдан Гальчак.  

По-друге, проведена із «застосуванням, характерного для тоталітарних систем, принципу 
колективної відповідальності» (що було підкреслено в постанові незалежного Сенату Польщі 
від 3 серпня 1990 року, а що нині не згадується навіть у Зверненні Конгресу українців з 
Перемишля в 2017 р.), депортація українців мала характер етнічної чистки, про що свідчить ряд 
інших секретних документів політбюро ЦК ПРП.  
                                                           

3 Неоднозначні обставини вже самого замаху на генерала Свєрчевського, були описані наступним 
чином підполковником Коссовським для начальника Генерального Штабу ген. зброї Вл. Корчина: «(...) 
Під час моєї інспекції я виявив, що в ході подорожі вічної пам’яті ген. зброї Свєрчевського, було 
допущено цілу низку організаційних похибок і недоліків. Подаю найголовніші: 1. Під час подорожі 
з Балігроду до Цісни попереду не було автомобіля з охороною. Генерали їхали в першій машині і, таким 
чином, їм першим загрожувала небезпека. 2. Охорона генерала Свєрчевського не була організована і 
ніхто не знав, якими є його обов'язки в разі якоїсь непередбаченої ситуації. Винен тут, в першу чергу, 
командир загону охорони, який повинен ретельно проінструктувати своїх людей, що кожен з них 
повинен робити у випадку небезпеки. (...) (...) д) начальник штабу 34 пп, перед від'їздом генерала з Леска 
до Балігроду, голосно, при відкритих вікнах дзвонив в Балігрод, щоб там підготувалися до приїзду 
генерала; (...) (...) e) ген. Свєрчевський здійснював подорож абсолютно відкрито і скрізь його урочисто 
зустрічали, а це значить, що цей факт, мабуть, також був відомий диверсантам; ф) в місці, в якому був 
організований напад, вже більше півроку не було жодних нападів. На цій підставі слід було б припустити, 
що напад не був випадковим; г) не можна виключити, що за генералом під час його подорожі стежили 
весь цей час диверсійні елементи реакційних груп з Центральної Польщі і теракт був ними 
організований саме на такому терені, де підозра буде обтяжувати українців. Вважаю своїм обов'язком 
вказати це припущення, щоб органи, які призначені для проведення детального розслідування, не 
припускали, що цей злочин вчинили українські фашисти, і тільки з-посеред них шукати винних» (Є. 
Місіло, стор. 83-84). 
4 В оригіналі: „pełną eksterminację”. „Eksterminacja – wytępienie, wyniszczenie, zagładę” (Słownik języka 
polskiego W. Kopalińskiego).  
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На друге питання: «Які, важкі для уяви, духовні втрати понесли лемки, Лемківщина, 

поляки, Польща, Україна (та інші) в результаті депортації?», можна тільки вказати приблизні 
матеріальні страти, так як досі ніхто навіть не спробував зробив такого підрахунку.  

Я можу дати тільки приблизні підрахунки втрат, які були вказані в часі, коли я підготовлював 
в Сеймі Польщі в 1991 р. обґрунтування депутатського проекту закону про повернення майна, 
яке потрапило у власність держави внаслідок операції «Вісла». В обґрунтуванні цього проекту, 
який підписали 24 депутатами, вказувалося: 

«Представлений законопроект спрямований на ліквідацію триваючих донині наслідків указу 
Ради Міністрів від 27 липня 1949 року про перехід у власність держави земельної нерухомості, 
яка не перебуває у фактичному володінні власників, та яка знаходиться в деяких повітах 
Білостоцького, Люблінського, Жешувського і Краківського воєводства (Законодавчий Вісник № 
46, поз. 339). Указ від 27 липня 1949 року, порушуючи всі тоді існуючі правові принципи, 
узаконював конфіскацію нерухомого майна, яка відбулася в ході проведеної двома роками 
раніше військової операції «Вісла». В рамках операції «Вісла» комуністична влада нещадно і 
жорстоко, силою виселяла українське населення з території південно-східної Польщі. 
Використовуючи принцип колективної відповідальності за діяльність збройних загонів 
Української Повстанської Армії, було виселено з рідних місцевостей понад 150 тисяч людей, 
позбавляючи їх житла і майна. Декретом від 27 липня 1949 року їх було позбавлено права 
власності на належні їм раніше нерухомості. Це був акт нещадної націоналізації, який 
суперечив тодішньому польському законодавству, а також суперечив декрету про земельну 
реформу.  

Протягом років комуністична влада не дозволяла, або перешкоджала виселеним 
повертатися в рідні місця. Ті, хто вирішив повернутися, звернули собі тільки частину 
конфіскованого майна. Повертаючи господарства, тодішні власті не повертали конфіскованих 
лісів, які після націоналізації потрапили в розпорядження Державної адміністрації лісів. 
Багаторічні зусилля щодо повернення лісів, які перед конфіскацією складали невід'ємну 
частину господарств, не принесли ніяких результатів.  

Здавалося, що після серпня 1980 року появилася можливість виправлення кривди і 
несправедливості на підставі параграфу 9 «Жешівсько-устрицької угоди», яка передбачала, що 
у всіх випадках незаконного, або грубого порушення закону під час націоналізації нерухомості, 
яка входила до складу сільськогосподарського господарства – треба, на прохання зацікавленої 
особи, повернути їй це майно. 

Адміністрація почала розглядати справи про повернення конфіскованого лісу, але перед 
введенням воєнного стану не було ухвалено жодних рішень, а після введення воєнного стану, 
процесуальні дії були припинені у зв’язку з «відсутністю правових підстав». Донині ліси, 
конфісковані в результаті операції «Вісла» не були повернуті законним власникам. У прийнятій 
3 серпня 1990 року резолюції Сенат Республіки Польща засудив операцію «Вісла» і обіцяв 
розпочати заходи для виправлення кривд, що виникли в результаті цієї операції. Був 
представлений проект закону, який скасовував наслідки декрету від 27 липня 1949 року та 
передбачав повернення конфіскованої власності колишнім власникам, або їх спадкоємцям, 
якщо це майно перебуває у власності держави, органів самоврядування, кооперативів або 
громадських організацій. В інших випадках, а також у випадку відмови від вимог повернути 
майно, закон передбачав можливість присудження компенсації. Порядок надання компенсації 
повинен бути схожий з загальним врегулюванням майнових справ, які набувались в режимі 
«реприватизації» і тому детальне врегулювання цієї проблеми було прописане в окремому 
законі.  

Представлений проект не порушував прав фізичних осіб, які отримали від держави 
сконфісковане раніше майно. Щоб спростити судові розгляди у цих справах, заявник був 
звільнений від сплати судових витрат.  
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Запропонований закон, усуває існуючі до сьогодні наслідки військової операції «Вісла», є 
актом правосуддя та необхідним кроком на шляху до польсько-українського примирення»5. 

Цей проект мав можливість бути прийнятий за умови, якщо буде зібрано 1500 підписів. У 
цьому депутату Володимиру Мокрому допомогла група лемків на Лемківській ватрі в Бартному.  

 
Відповідь на питання № 3: «Де та як існує операція «Вісла» сьогодні? У пам'яті про 

поранену нації, почутті громадянської кривди, або ще в інших місцях?»  
Втрату правітчизни, відрізання від коренів, історії, яка сягає часів хрещення св. Ольги та її 

онука святого Володимира, присутніх в іконостасах усіх церков русинів-лемків-українців, 
тисячолітньої християнської візантійсько-української культури, назавжди втраченої батьківщини 
з могилами предків, розрив традицій – майже неможливо відтворити. Тим більше, що 
природним способом на збереження культурно-мовної тотожності є створення на основі цієї 
1000-літньої традиції живої пам'яті на кожен день. У ситуації, коли в неприязному, навіть 
ворожому середовищі, майже вся енергія вимушених переселенців витрачається на 
збереження залишків традицій, культури, мови, на творення лишається вже обмаль сил. Це 
вдається тільки найбільш наполегливим, мотивованим одиницям, яких принижують в ситуації 
розповсюджуваної у польському суспільстві колективної відповідальності всього українського 
народу за злочини на Волині, яких ні в якому разі не можна виправдати, і за які українці 
моляться і просять вибачення, як, зокрема, це було після завершення конференції в Кракові, 
присвяченій волинській трагедії.  

 
Проф. Володимир Мокрий 
 
 

                                                           
5 Див. ширше: Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji “Wisła” 1947 roku, red. W. Mokry, Kraków 
1997, s. 245-247.  


