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zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 
Niemiec. Kontroli będą podlegać także telekomunikacyjne 
węzły znajdujące się na terenie Niemiec.

Dane pozyskane podczas przeszukiwania sieci za pomo-
cą haseł, tzw. selektorów, będą mogły być przechowywane 
przez pół roku. Niemiecki wywiad będzie miał prawo udo-
stępniać je zaprzyjaźnionym służbom, w tym amerykańskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Nowe przepisy 
zakazują szpiegostwa gospodarczego. W przypadku inwigi-
lacji instytucji Unii Europejskiej lub instytucji publicznych 
krajów Wspólnoty urząd kanclerski będzie miał obowiązek 
powiadomienia niezależnego gremium kontrolnego, które 
może uznać inwigilację za zbędną i wstrzymać działania 
wywiadowcze. Zakazano też inwigilowania obywateli Nie-
miec. W razie przypadkowego trafienia w ręce wywiadu 

podczas akcji podsłuchowych, dane dotyczące obywateli 
Niemiec mają być natychmiast kasowane.

Ustawy o BND przygotowywane były od kilku lat. Im-
pulsem do sprecyzowania podstaw prawnych działalności 
wywiadu była afera wywołana przez byłego współpracow-
nika wywiadu USA Edwarda Snowdena. W 2013 r. Ame-
rykanin uciekł z USA do Hongkongu, a stamtąd do Rosji, 
gdzie uzyskał czasowy azyl, a później zgodę na trzyletni 
pobyt. Przedtem ujawnił tajne informacje o masowym 
inwigilowaniu przez NSA zarówno obywateli USA, jak 
i obcokrajowców, w tym przywódców państw sojuszni-
czych. Jak się okazało, niemiecki wywiad ściśle współpra-
cował z NSA pomimo braku jasnych podstaw prawnych.

Jacek Lepiarz 

Emocje wokół filmu Wołyń 
w Radzie Najwyższej Ukrainy
Po odwołaniu zaplanowanego na 18 października w Ki-
jowie pokazu filmu Wołyń przewodniczący Rady Najwyż-
szej Ukrainy Andrij Parubij zwrócił się do polskich poli-
tyków, by unikali oceniania tego obrazu. Przyznał, że nie 
chciałby, by film Wojciecha Smarzowskiego traktowany 
był jako wykładnia w sprawie zbrodni popełnionych przez 
ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej Wołynia. 

„Czytałem recenzje tego filmu — mówił. — Sam nie mia-
łem możliwości go obejrzeć, ale przeprowadziłem wiele 
rozmów na ten temat z przywódcami państwa polskiego. 
Prosiłem ich, by nie dokonywali żadnych ocen, ponieważ 
do czasu, gdy jest to po prostu film, można go traktować 
jako dzieło artystyczne pewnego reżysera. Ale jeśli przy-
wódcy Polski będą dokonywali oficjalnych ocen, może 
to być odebrane jako stanowisko państwa” — stwierdził.

Pokaz Wołynia na Ukrainie organizował Instytut Pol-
ski w Kijowie. Miał się on odbyć niedługo po premierze 
filmu w Polsce. Projekcja z udziałem reżysera miała być 
zamknięta, a wejście na seans mieli mieć tylko zapro-
szeń goście. W ostatniej chwili ukraińskie MSZ zaleciło 
odwołanie pokazu. Ukraińska dyplomacja tłumaczyła, że 
powoduje nią troska o porządek publiczny — wyjaśniała 
dyrektor Instytutu Polskiego Ewa Figel.

Przewodniczący ukraińskiego parlamentu wskazał, 
że prezentacja filmu Smarzowskiego w Kijowie mogłaby 
zaszkodzić relacjom dwustronnym. „W tym przypadku 
nastawiony jestem na to, by nie pozwolić na rozpalanie 
konfliktu między Ukrainą i Polską. Wszystkie prowoka-
cyjne działania, które ku temu zmierzają, powinny być 

odrzucane, gdyż na naszym głównym froncie przeciwko 
rosyjskiemu imperializmowi, przeciw rosyjskiej agresji 
powinniśmy stać ramię w ramię z naszymi sąsiadami, jak 
to było podczas Majdanu i mam nadzieję, że nie pozwo-
limy na rozniecanie konfliktu między naszymi krajami” 

— oświadczył Parubij.
Polska i ukraińska dyplomacja poinformowały na-

stępnie, że projekcja filmu Wołyń w Kijowie odbędzie 
się w innym terminie. „Za wspólną zgodą ze stroną pol-
ską podjęto decyzję o przeniesieniu pokazu filmu na bar-
dziej sprzyjający termin. Film zostanie pokazany później” 

— mówiła rzeczniczka MSZ w Kijowie, Mariana Beca.
Wołyń trafił na ekrany kin w Polsce 7 października. 

Smarzowski wyreżyserował ten film na podstawie wła-
snego scenariusza, który napisał, wykorzystując wątki 
ze zbioru opowiadań Nienawiść autorstwa Stanisława 
Srokowskiego. Tekst scenariusza konsultowano z hi-
storykami. Akcja filmu rozgrywa się w okresie od wio-
sny 1939 r. do lata 1945 r. w wiosce zamieszkanej przez 
Ukraińców, Polaków i Żydów.

Według historyków, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej 
w latach 1943—1945 zginęło ok. 100 tys. Polaków, za-
mordowanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) i miejscową ludność. UPA od wiosny 1943 r. 
prowadziła działania zbrojne przeciwko ludności pol-
skiej Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzając 
do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Zbrodnia 
wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego 
zginęło ok. 10—12 tys. Ukraińców, w tym 3—5 tys. na Wo-
łyniu i w Galicji Wschodniej.

Jarosław Junko

Ukraina
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28th sitting of the Sejm, 19–21 October 2016
Bills considered in the first reading
■ Government’s draft Budget Act for 2017 (referred to 
Public Finances Committee);
■ Government’s bill on particular solutions serving the 
realization of the Budget Act for 2017 (referred to Public 
Finances Committee);
■ Committee bill amending the act on the Pole’s Card 
and the act on foreigners (referred to the Liaison with 
Poles Abroad Committee and Administration and Internal 
Affairs Committee);
■ President of the Republic’s bill on the principles for the 
refund of particular amounts due resulting from credit and 
loan agreements (referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill on the restructuring of denominated loans 
or loans indexed to a currency other than Polish zloty 
and on introducing a prohibition of granting such loans 
(referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill on particular principles for restructuring 
mortgage loans in foreign currency due to the shift of the 
exchange rate of foreign currencies to Polish currency 
(referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill on the sales of food by farmers and some 
related acts (referred to Public Finances Committee and 
Agriculture and Rural Development Committee);
■ President of the Republic’s bill amending the Penal Code 
and the act on juvenile delinquency proceedings (referred 
to the Special Committee for codification changes);
■ Committee bill amending the Code of Penal Procedure 
(referred to the Special Committee for codification changes);
■ Committee draft resolution on the proposal for the 
establishment of the EU correction mechanism for refugee 
allocation and the financial solidarity mechanism (referred 
to the European Union Affairs Committee and Administration 
and Internal Affairs Committee);
■ Deputies’ bill amending the Penal Code (the motion to 
reject the bill in the first reading shall be subject to a vote 
at the next sitting of the Sejm);
■ Government’s bill amending the Penal Code and some 
related acts (the motion to reject the bill in the first reading 
shall be subject to a vote at the next sitting of the Sejm).

Bills rejected in the first reading
■ Deputies’ bill amending the Civil Code (the first reading 
of the bill was held at the 27th sitting).

Passed acts
■ amending the Budget Act for 2016;
■ on the National Fiscal Administration;
■ Provisions introducing the act on the National Fiscal 
Administration;
■ amending the act on farmers’ social insurance;
■ amending the act on retirement pay and social benefits 

financed out of the Social Insurance Fund;
■■ amending the act on the professions of a doctor and 
a dentist and some related acts;
■■ amending the act on the Agency for Restructuring and 
Modernisation of Agriculture and the act on the personal 
income tax;
■■ amending the act on payments within the direct support 
systems;
■ amending the act on the excise duty;
■ amending the act on payment services and some  
related acts;
■■ amending the act on railway transport and some 
related acts;
■ ratifying the Protocol to the Forced Labour Convention 
no. 29 of 1930, adopted in Geneva on 11 June 2014.

Considered resolutions of the Senate 
concerning the acts
■ on concession agreement for construction works or 
services (the amendments of the Senate were accepted).

Adopted resolutions
■ concerning considering the Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State responsible 
for examining an application for international protection 
lodged in one of the Member States by a third-country 
national or a stateless person inconsistent with the principle 
of subsidiarity;
■ Declaration of Remembrance and Solidarity of the Sejm of 
the Republic of Poland and the Verkhovna Rada of Ukraine;
■ concerning granting the consent of the Sejm to bring the 
President of the Supreme Audit Office Krzysztof Kwiatkowski 
to criminal accountability for an offence specified in the 
motion submitted by the municipal commander of the 
police in Łódź;
■ concerning granting the consent of the Sejm to bring the 
President of the Supreme Audit Office Krzysztof Kwiatkowski 
to criminal accountability for the actions specified in the 
motion of the director of the Department of Organized 
Crime and Corruption of the National Prosecution Service;
■ establishing the Day of the Family Rights;
■ honouring the memory of Marek Grechuta on the 10th 

anniversary of his death, by acclamation;
■ concerning changes within the personal composition 
of the Sejm committees;
■ concerning changes within the personal composition 
of the Investigative Committee.

Government’s current information
■ concerning Government’s actions as regards obtaining 
helicopters for the Armed Forces of the Republic of Poland.K R O N I K A 
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