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kwestię utworzenia Polsko-Ukraińskiego Centrum Dobrosąsiedztwa. „Strony podkreśliły znaczenie unikania
polityzacji problemów historycznej przeszłości dwóch
narodów i propagowania w obydwu społeczeństwach pozytywnych przykładów w historii stosunków polsko-ukraińskich” – poinformowano w komunikacie Biura Spraw
Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP.
Zaznaczono w nim, że uczestnicy posiedzenia „zdecydowanie potępili zbrojny atak” na polski konsulat generalny w Łucku, a strona ukraińska poinformowała
o czynnościach podjętych w celu jak najszybszego wyjaśnienia incydentu i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. „Obie strony zgodziły się, że podobne
prowokacje żadną miarą nie powinny mieć wpływu na
przyjacielskie partnerskie relacje między Rzecząpospolitą
Polską i Ukrainą” – głosi komunikat.

Apel o potępienie akcji „Wisła”
W dniu 20 kwietnia br. w Kijowie odbyły się obrady poświęcone akcji „Wisła”, operacji przesiedlenia ludności
ukraińskiej z południowo-zachodniej Polski na Ziemie
Odzyskane. Ich uczestnicy zwrócili się do Sejmu RP
i Rady Najwyższej Ukrainy o potępienie tego wydarzenia.
Dyskusja odbywała się pod hasłem „Akcja «Wisła» –
zbrodnia reżimu komunistycznego”. Autorzy apelu oświadczyli, że celem tej operacji było „ostateczne rozwiązanie
problemu ukraińskiego w Polsce”, a prawna ocena tych
działań stanowi gwarancję, że takie wydarzenia nie powtórzą się w przyszłości. „Oba kraje powinny wspólnie
dążyć do międzynarodowego potępienia zbrodniczego
systemu komunistycznego” – uważają uczestnicy debaty.
Zdaniem przewodniczącej komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy Hanny Hopko, akcja
„Wisła” była „najbardziej tragicznym elementem systematycznej polityki wyniszczania Ukraińców, realizowanej przez polskie władze komunistyczne w latach 40.
ubiegłego wieku. Jak podkreśliła, poziom jej potępienia
jest niewystarczający. „Bardzo ważne, by polska strona,
polscy politycy nie obawiali się uznania prawdy. Bo tylko
poprzez prawdę możemy budować fundament naszych
relacji” – podkreślała.
Do prawnej oceny operacji nawoływał także prezes
ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz. Zaznaczał,
że choć akcja „Wisła” została potępiona przez polski
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Senat w 1990 r., to rozmiary tej „ogromnej zbrodni dokonanej przez reżim komunistyczny” wciąż wymagają
zaopiniowania. Porównał wysiedlenia Ukraińców w Polsce ze stalinowskimi deportacjami Tatarów krymskich,
narodów Kaukazu i państw bałtyckich. „Wydaje mi się,
że taką oceną prawną powinni być zainteresowani zarówno Ukraińcy, jak i Polacy, tym bardziej że jesteśmy
dziś razem na drodze zwalczania następstw totalitaryzmu” – oświadczył.
Deputowany Mykoła Kniażycki podkreślił, że należy
wyjaśnić polskiemu społeczeństwu i władzom, iż pamięć
o akcji „Wisła” jest dziś dla Ukrainy pamięcią o zbrodniach reżimu komunistycznego w Polsce. Przypomniał,
że na Ukrainie negatywnie odebrano informację, iż polskie MSWiA nie przyznało mniejszości ukraińskiej środków na organizację obchodów 70. rocznicy akcji „Wisła”.
„Jest to niezbyt dobry sygnał. Kiedy na Ukrainie dochodzi
do dewastacji polskich pomników, nasze władze lokalne
odnawiają je ze środków własnych. Chcielibyśmy, żeby
ukraińskie i polskie władze były solidarne w odniesieniu do zbrodni komunistycznych” – mówił w rozmowie
z dziennikarzami z Polski.
Akcja „Wisła” została przeprowadzona od kwietnia
do końca lipca 1947 r. Pomysł operacji zrodził się
w Sztabie Generalnym WP. Jej celem była likwidacja struktur Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)
i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Pretekstem
uzasadniającym wysiedlenie Ukraińców i zastosowanie wobec nich zbiorowej odpowiedzialności było zastrzelenie 28 marca wiceministra obrony narodowej
gen. Karola Świerczewskiego w zasadzce zorganizowanej przez UPA.
Operacja objęła ok. 140 tys. osób, które zostały
wysiedlone na Ziemie Odzyskane. Akcja wiązała się
z utratą dobytku przesiedleńców, którzy otrzymywali
jednak na Ziemiach Odzyskanych mienie po wysiedlonych stamtąd Niemcach.
W 1990 r. operację „Wisła” potępił polski Senat,
a w 2002 r. ubolewanie z powodu jej przeprowadzenia
wyraził prezydent Aleksander Kwaśniewski. W 2007 r.
– w 60. rocznicę akcji – została ona potępiona przez
ówczesnych prezydentów Polski i Ukrainy, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenkę.
Jarosław Junko
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40th sitting of the Sejm,
20–21 April 2017
Considered in the first reading
■ the Government’s bill amending the act on foreign service and some related
acts (referred to Foreign Affairs Committee and Legislative Committee);
■ the Deputies’ bill amending the act on the goods and services tax (referred
to Public Finances Committee).
Passed acts
■ amending the act on supporting the development of rural areas with the
contribution of the European Agricultural Fund for Rural Development within
the Rural Development Programme for the years 2014–2020;
■ on damages claims for the breach of competition law;
■ amending the Code of Commercial Companies, the Code of Civil Procedure
and the act on the National Court Register;
■ amending the Code of Civil Procedure and the Law on Proceedings before
Administrative Courts;
■ amending the act on money allowance in case of ailments and maternity and
the act which itself amended the act on money allowance in case of ailments
and maternity and some related acts;
■ amending the Postal Law;
■ amending the act on academic degrees and title and on degrees and title
with regard to arts and some related acts;
■ amending the act on the system of education information and some related acts;
■ on the restitution of the national cultural objects;
■ amending the act on cinematography and some related acts;
■ amending the act on fire protection;
■ on counteracting doping in sports;
■ on renouncing the European Convention on Spectator Violence and
Misbehaviour at Sport Events, Particularly Football Matches, drawn up in
Strasbourg on 19 August 1985;
■ ratifying the Council of Europe Convention on an integrated safety, security
and service approach at football matches and other sports events, drawn up in
Strasbourg on 4 May 2016.
Adopted resolutions
■ amending the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland;
■ honouring the 90th anniversary of the birth of Tadeusz Mazowiecki;
■ concerning the election of the new personal composition of the European
Union Affairs Committee;
■ concerning changes within the personal composition of the Sejm committees.
Government’s current information
■ concerning the restructuring of the black coal mining industry.

