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Nieznane instrukcje MBP
dotyczàce akcji „Wis∏a”

„Dokumenty dotyczàce akcji »Wis∏a«, choç rozproszone po ró˝nych archi-
wach, pozwalajà odtworzyç decyzje podejmowane na poszczególnych etapach
jej przygotowaƒ i realizacji” – pisa∏ z górà dziesi´ç lat temu Eugeniusz Misi∏o
we wst´pie do pierwszego wyboru dokumentów poÊwi´conych w ca∏oÊci wy-
siedleniu ludnoÊci ukraiƒskiej z po∏udniowo-wschodnich terenów Polski
i przesiedleniu jej na ziemie zachodnie i pó∏nocne w 1947 r.1 W dalszej cz´Êci
tekstu badacz ten – wymieniajàc odnalezione przez siebie archiwalia – stwier-
dza∏, ˝e z bardziej istotnych nie uda∏o mu si´ jednak dotrzeç do „instrukcji
MBP z kwietnia 1947 r. ustalajàcej zasady rozmieszczania Ukraiƒców na no-
wym miejscu osiedlenia, oraz dwóch instrukcji (z kwietnia i lipca) regulujà-
cych tryb dokonywania aresztowaƒ i wi´zienia ukraiƒskiej ludnoÊci cywilnej
w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. Fakt istnienia tych instrukcji ustalo-
no na podstawie innych zachowanych dokumentów MBP i Grupy Operacyj-
nej »Wis∏a«”2. Mimo czasu, jaki up∏ynà∏ od ukazania si´ cytowanej ksià˝ki,
oraz pojawienia si´ co najmniej kilkudziesi´ciu wi´kszych i mniejszych publi-
kacji naukowych, popularnonaukowych oraz publicystycznych poÊwi´conych
omawianej tematyce, dokumenty wspomniane przez Misi∏´ wcià˝ pozostawa-
∏y nieznane.

Pierwszy z publikowanych poni˝ej materia∏ów3 jest najprawdopodobniej w∏a-
Ênie wspomnianà instrukcjà MBP z kwietnia 1947 r. (niestety, dotychczas nie
uda∏o si´ odnaleêç orygina∏u, który byç mo˝e zosta∏ zniszczony; prezentowane
êród∏o zachowa∏o si´ w kopii4). Powsta∏a ona trzy dni przed oficjalnym rozpo-
cz´ciem akcji „Wis∏a”, a podpisa∏ jà ówczesny dyrektor Departamentu III MBP
pp∏k Józef Czaplicki5. 

1 Akcja „Wis∏a”. Dokumenty, oprac. E. Misi∏o, Warszawa 1993, s. 7.
2 Ibidem, s. 8.
3 Zosta∏y one odnalezione w czerwcu 2004 r. w zasobie AIPN Po. Za podanie informacji o miej-
scu ich przechowywania dzi´kuj´ dr. Piotrowi Niwiƒskiemu z OBEP IPN w Gdaƒsku.
4 Publikowany egzemplarz instrukcji przes∏any zosta∏ 26 IV 1947 r. przez kierownika Sekcji I Wy-
dzia∏u III Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Poznaniu por. Kupca do szefa Po-
wiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Gostyniu.
5 Józef Czaplicki, ur. 31 VIII 1911 r., w organach bezpieczeƒstwa od 1944 r., m.in. od 15 I 1946
do 21 XII 1947 r. dyrektor Departamentu VII (od marca 1946 r. Departament III), zajmujàcego si´
zwalczaniem podziemia politycznego i zbrojnego, powtórnie stanowisko to pe∏ni∏ w okresie 1 III
1950–1 IV 1953, zwolniony z organów bezpieczeƒstwa 31 V 1957 r. (Ludzie bezpieki w walce z na-
rodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978
– Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000, s. 337).
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Ju˝ wst´pna lektura dokumentu upowa˝nia do konstatacji, ˝e zawiera on
sprzecznoÊci. Z jednej bowiem strony w pierwszym punkcie zaleca, by przesie-
dlanych Ukraiƒców traktowaç „w jak najlepszym porzàdku […], bez szykan, by
przesiedleƒcy byli traktowani tak, jak ka˝dy inny obywatel Polski”, z drugiej jed-
nak wymienia ca∏y szereg dzia∏aƒ, jakie wojewódzkie i powiatowe struktury
„bezpieki” powinny podjàç w stosunku do przesiedlanych Ukraiƒców (z wyra˝o-
nà wprost sugestià, ˝e przesiedleƒcom nie wolno opuszczaç „bez zezwolenia
PUBP miejsc zamieszkania”). Stwierdziç te˝ mo˝na, ˝e w∏aÊnie ta instrukcja sta∏a
si´ podstawà dla kolejnych tego typu dokumentów, wydawanych zarówno przez
jednostki ni˝szego szczebla, jak i inne instytucje, na przyk∏ad Ministerstwo Ziem
Odzyskanych6.

Drugi z publikowanych dokumentów nie by∏ dotychczas znany historykom.
Jest to wydana w tym samym dniu i podpisana równie˝ przez pp∏k. Czaplickie-
go instrukcja w sprawie dzia∏aƒ, jakie terenowe organa bezpieczeƒstwa powinny
podjàç w celu zwalczania komórek Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów7 na
ziemiach zachodnich i pó∏nocnych Polski. Choç formalnie skierowana przeciw-
ko OUN, de facto instrukcja ta przygotowywa∏a WUBP i PUBP do prowadzenia
dzia∏aƒ operacyjnych w ca∏oÊci – u˝ywajàc j´zyka ówczesnego resortu – „po linii
ukraiƒskiej”. WÊród Êrodowisk stanowiàcych potencjalne zagro˝enie wymienia
si´ tam zarówno ˝o∏nierzy armii petlurowskiej, emigrantów, duchownych, jak
i „wszystkich obywateli narodowoÊci ukraiƒskiej przyby∏ych na dany teren
w czasie wojny i do dnia dzisiejszego”.

Prezentowane dokumenty nie zmieniajà, odtworzonego ju˝ przez historyków,
ca∏oÊciowego obrazu sytuacji Ukraiƒców na zachodnich i pó∏nocnych ziemiach
Polski po 1947 r., ale stanowià jego istotne uzupe∏nienie. Z tà te˝ myÊlà sà pu-
blikowane.

6 Chodzi o wytyczne MZO z 10 XI 1947 r. Dokument ten by∏ ju˝ publikowany: R. Drozd, I. Ha-
∏agida, Ukraiƒcy w Polsce 1944–1989. Walka o to˝samoÊç (dokumenty i materia∏y), Warszawa 1999,
s. 53–55; por. Akcja „Wis∏a”…, s. 382.
7 Organizacja Ukraiƒskich Nacjonalistów (Orhanizacija UkrajinÊkych Nacjonalistiw – OUN) – za-
∏o˝ona w 1929 r. w Wiedniu, w walce o utworzenie niepodleg∏ego paƒstwa ukraiƒskiego pos∏ugi-
wa∏a si´ terrorem, w 1940 r. podzieli∏a si´ na frakcj´ melnykowskà (OUN-M, na czele Andrij Mel-
nyk), stawiajàcà na wspó∏prac´ z Niemcami, i frakcj´ banderowskà (OUN-B, na czele Stepan
Bandera), która podj´∏a walk´ z Niemcami, Polakami i Sowietami. Po zakoƒczeniu II wojny Êwiato-
wej obydwie frakcje dzia∏a∏y na emigracji.

Igor Ha∏agida
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Nr 1

1947 kwiecieƒ 25, Warszawa – Instrukcja dyrektora Departamentu III MBP pp∏k.
Józefa Czaplickiego w sprawie rozmieszczania na ziemiach zachodnich i pó∏noc-
nych Ukraiƒców przesiedlanych w ramach akcji „Wis∏a” 

Ministerstwo Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego] ÂciÊle tajne
Departament III

L.dz. DS-765/47

Instrukcja
w sprawie przyjmowania i rozpracowania wysiedlonych Ukraiƒców z terenu

woj[ewództw] rzeszowskiego i lubelskiego

W chwili obecnej przeprowadza si´ operacj´ przeciwko bandom UPA1 i Or-
ganizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów (OUN). Na teren waszego województwa zo-
stanà przesiedlone rodziny ukraiƒskie. W zwiàzku z powy˝szym nale˝y przepro-
wadzaç nast´pujàce czynnoÊci:

1. W porozumieniu z PUR-em2 przypilnowaç, aby osiedlenie rodzin ukraiƒ-
skich odbywa∏o si´ w jak najlepszym porzàdku, sprawnie i szybko, bez szykan,
by przesiedleƒcy byli traktowani tak, jak ka˝dy inny obywatel Polski.

2. Przypilnowaç, aby z ka˝dego przybywajàcego transportu ludzie zostali tak
rozstawieni, aby ka˝da rodzina znajdowa∏a si´ w innej wsi, a w ostatecznej sumie
w jednej wsi majà si´ znaleêç najwy˝ej 3 do 5 przesiedlonych rodzin ukraiƒskich.

3. PUBP winny od chwili przyjazdu przesiedleƒców wziàç ich w usilne rozpra-
cowanie agenturalne, [nale˝y te˝] wszczàç intensywny werbunek, zbierajàc wÊród
nich materia∏ informacyjny o bandach UPA i organizacji politycznej Ukraiƒców
celem wykorzystania w terenie, z którego [przesiedleƒcy] przybyli, oraz w celu
wzajemnego rozpracowania przesiedleƒców.

4. Po przesiedleniu kontynuowaç werbunek i zbieranie informacji, [a] po-
przez sta∏e kontrolowanie obecnoÊci wszystkich cz∏onków rodzin daç do zrozu-
mienia, ˝e nie wolno im opuszczaç bez zezwolenia PUBP miejsc zamieszkania.

5. Kontrolowaç wszystkie osoby odwiedzajàce przesiedlonych.
6. PUBP winny w raportach codziennych do WUBP podawaç wykazy przyby-

∏ych przesiedleƒców ukraiƒskich, a te z kolei w raportach pi´ciodniowych prze-
sy∏aç je b´dà do Wydz[ia∏u] I Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeƒstwa

1 Ukraiƒska Powstaƒcza Armia (UkrajinÊka PowstanÊka Armija – UPA) – ukraiƒska formacja zbroj-
na powo∏ana w 1942 r. przez OUN-B do walki o niepodleg∏e paƒstwo ukraiƒskie, walczy∏a z Pola-
kami, Sowietami oraz wojskowymi formacjami niemieckimi, ostatni oddzia∏ zbrojny zlikwidowany
zosta∏ przez sowieckie organa bezpieczeƒstwa w 1960 r.
2 Paƒstwowy Urzàd Repatriacyjny – centralna instytucja dzia∏ajàca w latach 1944–1951; jej zada-
niem by∏o organizowanie repatriacji obywateli polskich, którzy w wyniku dzia∏aƒ wojennych lub
zmiany granic znaleêli si´ na terytorium innych paƒstw. W latach 1944–1946 PUR uczestniczy∏ te˝
w przesiedleniach Bia∏orusinów, Litwinów i Ukraiƒców z Polski do ZSRR, w 1947 r. zaÊ w akcji
„Wis∏a”.

Nieznane instrukcje MBP dotyczàce akcji „Wis∏a”
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Publiczn[ego]. Wykazy winny obejmowaç dane personalne przesiedlonych, miej-
sca, skàd zostali przesiedleni, oraz nowe miejsca zamieszkania.

7. O wszystkich przedsi´wzi´ciach przeprowadzonych w myÊl niniejszej in-
strukcji meldowaç w oddzielnych punktach w meldunkach specjalnych i rapor-
tach dekadowych Sekcji 1 Wydz[ia∏u] III WUBP, który z kolei melduje Wydz[ia-
∏owi] I Dep[artamentu] III Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego.

Dyrektor Departamentu III
(–) Czaplicki, pp∏k

Za zgodnoÊç
Kierownik kancelarii Dep[artamentu] III

èród∏o: AIPN Po, 003/412, k. 324, kopia, mps.

Igor Ha∏agida
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Nr 2

1947 kwiecieƒ 25, Warszawa – Instrukcja dyrektora Departamentu III MBP pp∏k.
Józefa Czaplickiego w sprawie zwalczania OUN

Ministerstwo Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego]
Departament III

L.dz. DS-760/47

Instrukcja
w sprawie zwalczania dzia∏alnoÊci Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów

W ostatnich miesiàcach ukraiƒskie organizacje nacjonalistyczne bardzo silnie
wzmog∏y swà dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego paƒstwa. Stwierdzono, ˝e reakcja mi´-
dzynarodowa aktywizuje wszystkie si∏y dzia∏ajàce w Polsce i mimo znanego faktu
szowinistycznych poglàdów podziemia polskiego i ukraiƒskiego, oba te podzie-
mia wykonujà zlecenia swych anglosaskich [mocodawcówa], dzia∏ajà w porozu-
mieniu, koordynujà swe poczynania do walki z demokratycznàb Polskà w organi-
zowaniu szpiegostwa na rzecz Anglosasów, w dokonywaniu sabota˝u itp.

Stwierdzono, ˝e Organizacja Ukraiƒskich Nacjonalistów, których oÊrodek
masowy w Polsce znajduje si´ w woj. rzeszowskim i lubelskim1, [prze]prowadza
na terenie tych województw akcje zbrojne, a na terenie ca∏ego krajub [prowadzi]
szeroko zakrojonà akcj´ szpiegowskà i sabota˝owà z polecenia i na korzyÊç swe-
go dysponenta – wywiadu amerykaƒskiego2.

We wszystkich prawie wi´kszych miastach, opierajàc si´ na skupiskach ukraiƒ-
skich, bia∏ogwardyjskich i klerze greckokatolickim, prowadzà swà robot´ szpie-
gowskà komórki OUN, posiadajà „skrzynki” pocztowe i przyjazdowe3 w powia-
tach [przy]granicznych, [a w miastach] portowych – punkty przerzutowe do swej
centrali zagranicznej.

Celem rozpracowania i ujawnienia powy˝szej dzia∏alnoÊci nale˝y:
1) Przy prowadzeniu Êledztwa nad dzia∏aczami podziemia polskiego uporczy-

wie doszukiwaç si´ kontaktów i zwiàzków z nacjonalistami ukraiƒskimi.
2) Nastawiç agentur´ rozpracowujàcà podziemie polskie do wyjaÊnienia kon-

taktów ukraiƒskich z tym podziemiem.
3) Ustaliç sk∏ad osobowy skupisk i kolonii ukraiƒskich i bia∏ogwardyjskich osia-

d∏ych w okresie po pierwszej wojnie Êwiatowej (np. petlurowców), rozbudowaç

a Wyraz prawdopodobny, w dokumencie nieczytelny – dopisany r´cznie.
b W dokumencie wielkà literà.
1 Chodzi tu o „Zakerzoƒski Kraj”, który obejmowa∏ tereny po∏udniowo-wschodniej Polski (w gra-
nicach po 1944 r.) zamieszkane w zwartej masie przez ludnoÊç ukraiƒskà. Na czele prowodu (kie-
rownictwa) „Zakerzonnia” w latach 1945–1947 sta∏ Jaros∏aw Staruch „Stiah”. Oddzia∏ami zbrojny-
mi (na terenie Polski wchodzi∏y one w sk∏ad VI Okr´gu Wojskowego UPA) dowodzi∏ Miros∏aw
Onyszkiewicz „Orest”. 
2 Informacja nieprawdziwa. Wiosnà 1947 r. komórki ukraiƒskiego podziemia w Polsce nie mia∏y
˝adnych kontaktów z zachodnimi s∏u˝bami wywiadowczymi.
3 Prawdopodobnie chodzi o tzw. lokale kontaktowe.

Nieznane instrukcje MBP dotyczàce akcji „Wis∏a”
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w tych skupiskach sieç agenturalnàc, ustaliç przywódców, przeprowadziç kontrol´
pism i okresowà obserwacj´.

4) Ustaliç dok∏adnie wszystkich obywateli narodowoÊci ukraiƒskiej przyby-
∏ych na dany teren w czasie wojny i do dnia dzisiejszego i rozbudowaç wÊród
nich sieç agenturalnàc. Ustaliç miejsca spotkaƒ, nawet o charakterze towarzy-
skim, ustaliç miejscowych przywódców, przeprowadziç kontrol´ pism i okreso-
wà obserwacj´.

5) Przystàpiç do operatywnego rozpracowania kleru greckokatolickiego.
6) W powiatach [przy]granicznych i nadmorskich nale˝y jak najszybciej usta-

liç wszystkich Ukraiƒców i szczególnie intensywnie ich rozpracowaç, a ze strefy
granicznej i miast portowych wysiedliç ich. Nale˝y przestrzec i zorientowaç ca∏y
aparat, ˝e Ukraiƒcy ukrywajà swe pochodzenie narodowoÊciowe i wyst´pujà na
zewnàtrz jako Polacy.

7) W zwiàzku z przeprowadzanymi operacjami wojskowymi i wysiedleƒczy-
mi przeciwko Ukraiƒcom na terenie województw rzeszowskiego i lubelskiego sà
ju˝ wypadki przerzucania si´ na tereny innych województw dzia∏aczy ukraiƒ-
skich4, które niewàtpliwie spot´gujà si´. Nale˝y skrz´tnie wy∏apywaç tych dzia-
∏aczy i odsy∏aç do danych WUBP, skàd przybyli.

8) O wszystkich przedsi´wzi´ciach przeprowadzanych w myÊl niniejszej in-
strukcji meldowaç w oddzielnych punktach w meldunkach specjalnych i rapor-
tach dekadowych Sekcji 1 wojewódzkich Wydz[ia∏ów] III [UBP] do naczelnika
Wydz[ia∏u] I Dep[artamentu] III Ministerstwa Bezp[ieczeƒstwa] Publicznego.

Dyrektor Departamentu III MBP
(–) Czaplicki, pp∏k

èród∏o: AIPN Po, 003/412, k. 327–328, kopia, mps.

c W dokumencie agencyjnà.
4 Pierwsze, jeszcze nieformalne, próby przerzucania ludzi podj´to przed 1947 r., gdy na terenie
Ma∏opolski oraz Górnego i Dolnego Âlàska dzia∏a∏y punkty kontaktowe stanowiàce elementy szla-
ku kurierskiego ∏àczàcego „Zakerzoƒski Kraj” z kierownictwem OUN-B na emigracji. W tym sa-
mym okresie ∏àczniczki ukraiƒskie dociera∏y te˝ do Gdaƒska, ¸odzi, Szczecina i Warszawy, gdzie
m.in. kolportowa∏y ulotki. Latem 1947 r. Jaros∏aw Staruch „Stiah” wyda∏ instrukcj´, w myÊl której
– jak zeznawa∏ aresztowany w 1948 r. „Orest” – wi´kszoÊç podleg∏ych mu ludzi nale˝a∏o „demobi-
lizowaç, a tym samym zmniejszyç swoje kadry, które na wypadek akcji przesiedleƒczej i akcji W[oj-
ska] P[olskiego] b´dà mog∏y si´ swobodniej poruszaç. [...] Demobilizowaç tylko tych, którzy sà s∏a-
bi i nie nadajà si´ do dalszej walki” (Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy, Wojskowy Sàd
Rejonowy w Warszawie, Sr 450/50, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Miros∏awa Onyszkiewicza, 28 V
1948 r., k. 146 – obecnie w AIPN). Osoby te mia∏y wyje˝d˝aç razem z rodzinami na ziemie zachod-
nie i pó∏nocne i tam ewentualnie tworzyç szczàtkowe zakonspirowane struktury podziemia, do cze-
go jednak nie dosz∏o.

Igor Ha∏agida
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