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Włodzimierz Mokry

NIE WOJSKOWY, LECZ POLITYCZNY CEL 
WYSIEDLEŃCZEJ AKCJI „WISŁA” 

W 1947 ROKU

Z dostępnych dziś i wciąż odkrywanych dokumentów historycznych 
oraz badań powadzonych zwłaszcza przez historyków polskich młod-
szego pokolenia wynika, że nie wytrzymują krytyki upowszechniane 
od kilkudziesięciu lat i pokutujące do dnia dzisiejszego, przyjęte przez 
powojennych historyków-propagandzistów opinie, iż wysiedlenie około 
150 tysięcy cywilnej ludności ukraińskiej w 1947 roku miało uzasad-
nienie wojskowo-militarne, gdyż zostało podyktowane koniecznością 
wyzwolenia wschodnich ziem polskich spod Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, która zaczęła „masowo mordować polską ludność cywilną”. 
Z analizy dokonanej m.in. przez Tadeusza A. Olszańskiego wynika, że 
„niemal wszystko jest nieprawdą” w stereotypie zasugerowanym przez 
Jana Gerharda i przyjętym przez część historyków, którzy twierdzą, 
jakoby: „po wyzwoleniu wschodnich ziem obecnej Polski nadciągnęły 
zza Sanu i Bugu rozbite tam przez Armię Czerwoną złowrogie bandy 
UPA, które na tym, zasadniczo obcym sobie terenie zaczęły masowo 
mordować polską ludność cywilną oraz milicjantów, unikając starć 
z wojskiem. Po dłuższym okresie walk, podczas których UPA odnosiła 
pewne taktyczne sukcesy, w marcu 1947 r. w przypadkowej potyczce 
poległ gen. Świerczewski, co stało się powodem przeprowadzenia wiel-
kiej akcji wojskowej i całkowitego wysiedlenia Ukraińców z terenów 
południowo-wschodniej Polski”1. 

W powojennej historiografi i, a zwłaszcza w publicystyce, wspomnie-
niach i powieściach – jak podkreśla Grzegorz Motyka2 – walki Wojska 

1 T. A. Olszański, Wokół akcji „Wisła”, [w:] Colloquium narodów, Łódź 1991, 
s. 110.

2 „Ogółem w okresie Polski Ludowej ukazało się, nie licząc artykułów, co naj-
mniej 58 prac naukowych i popularnonaukowych, 50 wspomnień, co najmniej 
10 tomików popularnej serii „Żółtego Tygrysa” oraz ponad 60 powieści”. 
G. Motyka, Obraz Ukraińca w literaturze Polski Ludowej, [w:] Polska – Ukraina 
spotkanie kultur, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 106. 
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Polskiego z UPA w południowo-wschodniej Polsce przedstawiano jako 
zwycięskie zakończenie rozpoczętych przez UPA walk na Kresach 
i „sprawiedliwy odwet za doznane tam przez Polaków krzywdy”, 
sugerując przy tym, jak chciał tego Gerhard, że „działające w Polsce 
oddziały UPA były tymi samymi, jakie wcześniej działały na Zachod-
niej Ukrainie, z której rzekomo wcześniej zostały wyparte do Polski”3. 

Te nieprawdziwe informacje zostały do tego stopnia utrwalone 
w świadomości społecznej w Polsce, że – jak zauważył G. Motyka – 
powtórzyła je w 1993 r. za Gerhardem na łamach „Rzeczpospolitej” 
autorka recenzji książki Akcja „Wisła” Eugeniusza Misiły. Natomiast 
prawda jest taka, że w południowo-wschodniej Polsce w 1945 roku 
pozostały miejscowe oddziały UPA, „sformułowane z Ukraińców 
mieszkających na terenach przyznanych Polsce”, gdyż te grupy UPA, 
które pojawiły się tu latem 1944 roku, zasadniczo powróciły na swe ma-
cierzyste tereny na Wschód4. Z analizy faktów i zestawień liczbowych 
Tadeusza Andrzeja Olszańskiego wynikają następujące najistotniejsze 
dla naszych rozważań wnioski: po pierwsze – „ówczesne »pojednanie 
narodowe« miało ograniczać się tylko do Polaków, dlatego UPA wyłą-
czono z ogłoszonej w 1947 roku amnestii, która rozładowując niemal 
całkowicie »polski« las, spowodowałaby wyjście z lasu znacznej części 
partyzantki ukraińskiej i rozpad wiejskich oddziałów pomocniczych”5; 
po drugie – mimo nie objęcia wyłączenia UPA amnestią, Ludowe Woj-
sko Polskie miało globalnie dziesięciokrotną przewagę nad oddziałami 
ukraińskimi, a więc tę, jaka według autorów książki Droga donikąd 
Antoniego Szczęśniaka i Wiesława Z. Szoty, jest konieczna dla likwida-
cji partyzantki; po trzecie – „żadne względy wojskowe nie uzasadniały 
wysiedlenia Ukraińców na zupełnie inne tereny, rozproszenia ich i wy-

3 G. Motyka, Obraz Ukraińca w literaturze..., op. cit., s. 108.
4 T. A. Olszański, Wokół akcji „Wisła”..., op. cit., s. 111. 
5 „Wraz z kolejnymi deportacjami mieszkańców terenów południowo-wschodniej 

Polski na Ukrainę kończyło się partyzantom UPA naturalne zaplecze. E. Misiło 
oblicza, iż całe to podziemie liczyło wtedy najwyżej 1,5 tys. osób. Twierdzi też, 
iż wraz z zakończeniem wywózek na Ukrainę ustały ataki UPA na oddziały WP 
i posterunki MO. I ilustruje to liczbami, z których wynika, iż w 1945 r. zginęło 
w Krakowskiem, Rzeszowskiem i Lubelskiem 368 cywilów, w 1946 – 89, zaś 
do marca 1947 r. – 10.” L. Wołosiuk, Akcja „Wisła” – przyczyny, przebieg, 
skutki, „Między Sąsiadami”, 1997, nr 7, s. 152.
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właszczenia. (...) Ukrytym celem tej akcji nie mogło być nic innego, jak 
stworzenie warunków do szybkiej asymilacji Ukraińców, (...) a zatem 
do likwidacji na zawsze kwestii ukraińskiej w naszym kraju”6.

O tym, że celem wysiedlenia i rozproszenia Ukraińców było ich 
wynarodowienie zmierzające do ostatecznego rozwiązania kwestii 
ukraińskiej w Polsce, świadczy także postępowanie władz zgodnie 
z następującą tajną instrukcją MZO, dotyczącą takiego rozmieszczania 
osadników z akcji „Wisła”, by nie mieli oni dostępu do „elementu inte-
ligenckiego”, którą to inteligencję nakazano „bezwzględnie umieszczać 
osobno i z dala od gromad”, a więc z reguły w obozie koncentracyjnym 
w Jaworznie: 

„Zasadniczym celem przesiedlenia osadników „W” [czytamy w taj-
nej instrukcji, dotyczącej rozpraszania Ukraińców] jest ich asymilacja 
w nowym środowisku polskim. Dołożyć należy wszelkich wysiłków, 
aby cel ten był osiągnięty. Nie używać w stosunku do tych osadników 
określenia „Ukrainiec”. W wypadku przedostania się z osadnikami na 
Ziemie Odzyskane elementu inteligenckiego, należy taki bezwzględnie 
umieszczać osobno i z dala od gromad, gdzie zamieszkują osadnicy 
z akcji „Wisła”7. 

Kolejnym sposobem skutecznej asymilacji było izolowanie, z re-
guły wiejskiej, społeczności ukraińskiej od własnej inteligencji i pro-
wadzenie propagandy antyukraińskiej8. W tym celu rozmieszczając 
wysiedlonych Ukraińców dzielono na trzy grupy – „A” notowany przez 
UB, grupa „B” – notowany przez zwiad wojskowy, „C” – notowany 
przez dowódcę oddziału wysiedlającego albo zadenucjowany przez 
konfi dentów już podczas wysiedlenia9.

6 T. A. Olszański, Wokół akcji „Wisła”..., op. cit., s. 
7 AAN, MZO, sygn. 784. Instrukcja MZO dotycząca zasad rozmieszczania 

osadników z akcji „Wisła” z 10 listopada 1947 r. Cyt. za: R. Drozd, Ukraińcy 
na Pomorzu Zachodnim w latach 1947–1952, s. 49–58 w niniejszym tomie; por. 
też R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach 
zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, 
s. 168–169.

8 Por. M. Kmita, Propaganda antyukraińska i kształtowanie negatywnego ste-
reotypu Ukraińca w czasach PRL, „Między Sąsiadami”, 1997, nr 7, s. 161. 

9 R. Drozd, Droga na Zachód..., op. cit., s. 190.
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Wysiedlenie ludności rusko-ukraińskiej w 1947 roku i rozproszenie 
jej na tzw. ziemie odzyskane na linii Białystok – Olsztyn – Gdańsk – 
Koszalin – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Wrocław – Opole było 
dojrzewającą od pokoleń akcją polityczną, która zmierzała do „odukra-
inizowania”, czy – jak to się dziś mówi – etnicznego wyczyszczenia 
południowo-wschodnich terenów powojennej Polski, zamieszkiwanej 
od wieków w swej zasadniczej masie przez ludność rusko-ukraińską 
na swych etnicznych ziemiach. Tak się bowiem w historii stosunków 
polsko-ukraińsko-rosyjskich złożyło, że przodkowie dzisiejszych 
Ukraińców – Rusini, będący bezpośrednimi spadkobiercami państwa 
Rusi Kijowskiej i Rusi Halicko-Wołyńskiej, w wiekach od XVI do 
XIX, a także na początku wieku XX traktowani byli przez Polaków 
jako plemię narodu polskiego, które prędzej, czy później zostanie 
w zupełności spolonizowane. Natomiast przez Moskwę traktowani byli 
Rusini-Ukraińcy jako „małoruskie” plemię narodu wielkorosyjskiego, 
które należy douczyć języka carów, czy po prostu zrusyfi kować. 

Swój główny cel, zmierzający do wynarodowienia Rusinów-Ukraiń-
ców, którym zarówno Polacy, a zwłaszcza Rosjanie z reguły odmawiali 
na przestrzeni wieków prawa do samostanowienia, starano się reali-
zować na różne sposoby, zarówno metodami ideologiczno-propagan-
dowymi jak i administracyjnymi, włącznie ze stosowaniem środków 
represyjnych. Tę konsekwentnie prowadzoną przez władze polskie 
politykę wynaradawiania obrazuje chociażby drastycznie zmniejszo-
na ilość szkół ukraińskich w międzywojennej Polsce. W porównaniu 
z okresem monarchii austro-węgierskiej na terenach włączonych 
do odrodzonej Polski Ukraińcy ponieśli znaczne straty, zwłaszcza 
w dziedzinie szkolnictwa. W samym tylko kuratorium lwowskim 
liczba szkół z wykładowym językiem ukraińskim z 2435, istniejących 
jeszcze w 1922/23 roku, spadła do 457 w 1934/35, czyli zmniejszyła 
się o 1978 szkół. Oddzielnym problemem pozostają tu zakończone 
niepowodzeniem starania społeczeństwa ukraińskiego o utworzenie 
uniwersytetu we Lwowie, gdzie po zlikwidowaniu katedr ukraińskich 
na uniwersytecie Jana Kazimierza, przez kilka lat istniał uniwersytet 
podziemny, kształcący w 65 katedrach około 1500 studentów10.

10 Por. W. Mokry, Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj i jutro, „Znak” 413–415, 
s. 163.
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O stosunku elit i wpływowych osobistości polskich do Ukraińców 
i ich starań o rozwój szkolnictwa, zwłaszcza wyższego, świadczy 
między innymi wręcz symboliczna – zdaniem Zbigniewa Wójcika – 
wypowiedź Władysława Sikorskiego, który „zajął zdecydowanie ne-
gatywne stanowisko do idei utworzenia uniwersytetu ukraińskiego we 
Lwowie” i w liście do swego przyjaciela Franciszka Smolki tak pisał 
o Rusinach-Ukraińcach: „Naród, który nie ma prawie żadnej historii 
własnej (tj. Ukraińcy – Z.W.), chce od razu stanąć na szczycie bez 
żadnej pracy nad sobą. Wie o tym, że uniwersytetu sam stworzyć nie 
zdoła, więc wpadł na pomysł ukrainizacji polskiego”11. Dopowiedzmy, 
że generał W. Sikorski w wysiedleniu widział rozwiązanie problemu 
ukraińskiego, odpowiadając na pytanie przedstawicieli rządu londyń-
skiego w kraju, zaniepokojonych społeczno-narodową i polityczną 
aktywnością Ukraińców12.

Wracając zaś do bezpośrednich przyczyn akcji „Wisła”, to przeana-
lizowane przeze mnie dokumenty i opracowania świadczą, że wysiedle-
nie Rusinów-Ukraińców najpierw na Ukrainę Radziecką w 1945–46, 
a następnie w 1947 roku na zachodnie i północne tereny powojennej 
Polski było wynikiem przejętej przez komunistyczne władze polskie 
idei jednolitego pod względem narodowościowym państwa polskiego, 
którą stworzyła i realizowała w okresie międzywojennym Narodowa 
Demokracja, zmierzająca do wynarodowienia 5,5 mln Ukraińców, 
żyjących w II Rzeczypospolitej na swoich etnicznych ziemiach.

A zatem, wysiedleńcza akcja „Wisła” poza swym podstawowym 
celem, jakim było „ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej”, a więc 
wynarodowienie Ukraińców, była także (do czego zresztą wprost przy-
znawały się władze komunistyczne) akcją odwetową, przeprowadzoną 
z zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, akcją skierowaną 
przeciwko ludności ukraińskiej, traktowanej jako bazę dla podziemia 
ukraińskiego, które – jak już podkreślano – w odróżnieniu od podziemia 
polskiego nie zostało objęte amnestią. O tym, że wysiedlenie Ukraiń-
ców w płaszczyźnie propagandowo-psychologicznej nosiło znamiona 
odwetu czy zemsty za tragedie Polaków na Wołyniu, świadczyć może 
zarówno ciche przyzwolenie Polaków na przeprowadzoną w 1947 roku 

11 Por. „Znak” 394, s. 86. 
12 Por. głos z dyskusji Lwa Gala, zamieszczony w niniejszej tomie.
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akcję „Wisła”, jak i dzisiejsze stanowisko dziennikarzy z SLD, piszą-
cych na łamach swej „Trybuny” artykuły pt. Przesiedlenie odpowiedzią 
na morderstwa UPA, a także wypisywane dziś na murach Krakowa 
napisy typu: „Akcja Wisła odpłatą za Wołyń”, „Odbierzemy Wilno, 
Lwów” i temu podobne hasła.

Natomiast, ze znanych dziś, a do niedawna niedostępnych tajnych 
dokumentów wynika, że decyzji o wysiedleniu Ukraińców w 1947 
roku nie podjęto nagle w wyniku zabójstwa gen. Świerczewskiego, 
jak powszechnie głoszono przez ponad 40 lat. Sam zamysł wysiedlenia 
Ukraińców, dyskutowany w kręgach Ministerstwa Obrony Narodowej, 
przedłożony był już w listopadzie 1946 roku członkom Biura Politycz-
nego 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 ukraiń-
skiego „przede wszystkim na drodze przymusowego przesiedlenia na 
tereny Ziem Odzyskanych, do jednej ściśle określonej miejscowości, 
znajdującej się pod ścisłą kontrolą organów bezpieczeństwa”13. 

O konieczności wysiedlenia – jak pisano – „resztek ukraińskich” 
pozostałych po wysiedleniach na Ukrainę radziecką w latach 1945–
1946, mówiono zarówno dwa miesiące przed śmiercią generała, tj. 
31 stycznia 1947 r., jak i w przeddzień jego zabójstwa, tj. 27 marca 
1947 r.. Zaś powodem wysiedlenia, jak można wnioskować 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. Świerczew-
skiego, padła następująca „propozycja wysiedlenia Ukraińców”, 
podpisana przez mjr. Skibińskiego [podkreślenie – W.M.], który tak 
oto motywował potrzebę wysiedlenia Rusinów, Łemków-Ukraińców:

13 E. Misiło, Akcja „Wisła”, Warszawa 1993, s. 19. Przy dalszym cytowaniu 
dokumentów podajemy stronę i nazwisko autora tego opracowania.



19Polityczny  cel  wysiedleńczej  akcji  „Wisła”

(...) 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 po wydaniu tej instrukcji, gdy w zagadkowych 
i do dziś nie wyjaśnionych okolicznościach ginie generał Karol Świer-
czewski, Biuro Polityczne PPR na zwołanym kilkanaście godzin po 
zabójstwie generała, specjalnym posiedzeniu podejmuje przygotowaną 
wcześniej i uzasadnioną decyzję o wysiedleniu Ukraińców. W protokole 
nr 3 posiedzenia Biura Politycznego KC PPR m.in. 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) 

Charakterystyczne, iż wiedząc jak silnie ludność ukraińska była 
zróżnicowana politycznie, religijnie oraz pod względem stopnia roz-
woju świadomości narodowej, zwłaszcza na terenie Łemkowszczyzny, 
ówczesne władze polskie wykorzystując odrębności regionalne wśród 
ukraińskich grup etnicznych, rozgrywały kartę łemkowską. W ofi cjalnej 
publicystyce i tworzonej na zamówienie „historiografi i” jeszcze do 
niedawna utrzymywano, że Łemków wysiedlono z winy Ukraińców, 
co miało zasugerować Łemkom, że pretensje i żale winni mieć nie do 
pomysłodawców i wykonawców wysiedlenia, ale do swych współto-
warzyszy niedoli w obozie w Jaworznie i na zesłaniu. Natomiast – jak 
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wynika z opatrzonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” – dokumentów, 
ówczesne władze komunistyczne miały wypracowaną tę samą politykę 
– jak podkreślano w dokumentach – wobec „wszystkich odcieni naro-
dowości ukraińskiej włącznie z Łemkami”, których przeznaczono do 
wysiedlenia. Jeżeli chodzi o Łemków, to jeszcze półtora miesiąca przed 
śmiercią gen. Świerczewskiego, tj. 14 lutego 1947 roku starosta Nowego 
Targu proponował Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie następujące, 
z czasem zresztą wykonane, rozwiązanie kwestii łemkowskiej: 

Aby stworzyć graniczne powiaty czysto polskimi, co leży zresztą 
w interesie państwa, i aby usunąć kwestię Łemków z zagadnień 
polityki polskiej, wskazanym by było przesiedlenie Łemków w głąb 
Polski (E. Misiło, s. 51).

W miesiąc później, tj. dnia 16 kwietnia 1947 roku, w projekcie 
organizacji akcji specjalnej „Wschód”, będącym pierwowzorem planu 
wysiedleńczej akcji „Wisła”, postanowiono, iż – jak proponował sta-
rosta Nowego Targu dwa miesiące wcześniej, „ewakuacją będą objęte 
wszystkie odcienie narodowości ukraińskiej z Łemkami włącznie, jak 
również mieszane rodziny polsko-ukraińskie.” (s. 93) 

Cel wysiedleń – jak już wcześniej podkreślono – został precyzyjnie 
określony w przeddzień zabójstwa gen. Świerczewskiego w opracowa-
nej 27 marca 1947 roku propozycji Wydziału Operacyjnego III Sztabu 
Generalnego WP.

A oto, jakże niejednoznaczne okoliczności już samego zamachu na 
generała Świerczewskiego, opisane 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. (...) 
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(...) 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. 

Wnioski: 
1. 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) 

28 marca 1947 r., w kilkanaście godzin po śmierci generała Świer-
czewskiego Biuro Polityczne KC PPR podjęło decyzję o wysiedle-
niu. Jak wynika z przeprowadzonych rozważań i zestawień tekstów 
źródłowych, decyzja o wysiedleniu Ukraińców na ziemie zachodniej 
i północnej Polski była akcją odwetową, przeprowadzoną z zastoso-
waniem odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich Ukraińców. 
Już w kwietniu 1947 r., a więc miesiąc po tej decyzji, Ludowe Woj-
sko Polskie (6 dywizji) otoczyło wsie ukraińskie, natomiast oddziały 
NKWD i armii czechosłowackiej zagrodziły granicę wschodnią 
i południową Polski na odcinku od Brześcia nad Bugiem do Nowego 
Sącza. 28 kwietnia o godz. 4 nad ranem, ponad 17 tys. żołnierzy WP, 
tworzących Grupę Operacyjną „Wisła” dowodzoną przez zastępcę 
szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Stefana Mossora, rozpoczęło 
wysiedlenie ludności ukraińskiej. 
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Do końca lipca 1947 r. deportowano 140 tys. osób. Ponad 3800 
osób osadzono w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. Na karę 
śmierci skazano 173 żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Nie 
było w powojennej historii Polski przypadku zastosowania represji 
na podobną skalę w ciągu tak krótkiego czasu. Akcja „Wisła” – 
książka, która w oparciu o 241 nie publikowanych dotychczas 
dokumentów Biura Politycznego KC PPR, Sztabu Generalnego 
WP i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ukazuje kulisy 
deportacji ludności ukraińskiej. (E. Misiło, s.10–35) 

W świetle przywołanych tu dokumentów dotyczących wysiedleńczej 
akcji „Wisła” oraz obozu koncentracyjnego dla Ukraińców w Jaworznie 
w latach 1947–1949, gdzie spośród 3873 osadzonych tam osób 160 
poniosło śmierć, jeszcze większego znaczenia nabierają zasługujące 
na szczególne uznanie inicjatywy i działania tych Ukraińców i Pola-
ków, którzy starają się uczciwie wyjaśnić przyczyny niepotrzebnych 
polsko-ukraińskich tragedii, by godnie zamknąć najtrudniejsze karty 
w tysiącletniej historii polsko-ukraińskich stosunków, z myślą o do-
brosąsiedzkim współżyciu Polaków i Ukraińców oraz partnerskiej 
współpracy między samostijną Polską i niepodległą Ukrainą. 

Dziś z perspektywy 50 lat, po wysiedleniu Ukraińców w 1947 
roku, kiedy żyjemy w niepodległym demokratycznym państwie bez 
zakazów cenzury i z wolnym dostępem do materiałów archiwalnych, 
możemy na tamte dramatyczne wydarzenia spojrzeć z większym spo-
kojem, bez niedomówień i różnych, także politycznych, podtekstów. 
Na te wciąż żywe w pamięci ludzi, zwłaszcza wysiedleńców oraz ich 
rodzin, wydarzenia można już patrzeć jak na historię, ale historię wciąż 
żywą i bolesną. O faktach tych zaczynamy mówić bez podtekstów 
politycznych, także dlatego, że wolą polityczną obecnych władz jest 
tworzenie państwa prawa, państwa obywatelskiego, zapewniającego 
potrzeby i prawa wszystkim, bez względu na pochodzenie narodowe, 
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, która w swej ustawie zasadni-
czej – Konstytucji RP gwarantuje ochronę praw i zapewnienie potrzeb 
kulturalnych i religijnych mniejszościom narodowym.


