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Recenzje

Represje wobec ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych w PRL. Zagadnienia wybra-
ne, red. Jerzy Myszor, Adam Dziurok, Katowice 2012, ss. 224.

Up³yw niemal æwieræwiecza od polskiego prze³omu ustrojowego sprzyja
wysi³kom zmierzaj¹cym do rekonstrukcji nieznanych przejawów funkcjonowa-
nia ustroju totalitarnego. Podobny proces rozpocz¹³ siê po roku 1989 w przypad-
ku stosunku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do instytucji Koœcio³a katolic-
kiego. Nurt ten reprezentuje przedstawiana publikacja. Z uwagi na niedostatek
dokumentów odtworzenie wielu jego aspektów musi oprzeæ siê na refleksji
uczestników owych wydarzeñ. Z takiej metodologii skorzystali autorzy pracy
zbiorowej Represje wobec ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych w PRL. Przedsta-
wiany tom w wiêkszoœci stanowi refleksjê osób zajmuj¹cych siê dokumentacj¹
losu w³asnego œrodowiska w czasach totalitaryzmu. Publikacjê otwiera tekst
ks. prof. Jerzego Myszora, kierownika Zak³adu Teologii Patrystycznej i Historii
Koœcio³a na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach.
Autor zamierza³ przedstawiæ problem ¯ycia zakonnego w koncepcjach od XVI
do koñca XVII wieku. Zagadnienie ukaza³ pocz¹wszy od czasów reformacji
i koncepcji Marcina Lutra, uwa¿aj¹cego w³adzê œwieck¹ za „fundamentalne
dobrodziejstwo” (s. 11). Nastêpnie wspomnia³ o pogl¹dach Kalwina na jej
uniezale¿nienie od w³adzy koœcielnej i omówi³ rozwój koncepcji ograniczania
¿ycia zakonnego w czasach rewolucji francuskiej. Widocznym przejawem jej
urzeczywistniania sta³o siê zgilotynowanie karmelitanek z Compiègne i sióstr
z Orange (1794 r.). Nastêpnie wskazano, ¿e standardy oœwieceniowe przejêli
monarchowie tamtych czasów. Wnioski znane z historiografii okresu sekulary-
zacji i kulturkampfu zosta³y tu wzbogacone wskazaniami wydarzeñ z obszaru
Portugalii, Rosji, Czechos³owacji, a tak¿e oddzia³ywañ na nie takich ruchów jak
masoneria, a tak¿e niemiecki i sowiecki totalitaryzm.



Po czêœci wstêpnej zasadnicza czêœæ tomu otwiera przegl¹d dotychczasowych
publikacji poœwiêconych losom ¿eñskiej ga³êzi zakonów funkcjonuj¹cych na
obszarze ziem objêtych granic¹ pañstwa polskiego w 2. po³owie XX wieku.
Przedsiêwziêcia tego podjê³a siê Agata Mirek, pracuj¹ca na Wydziale Nauk
Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Przy-
gotowuj¹c tekst ¯eñskie zgromadzenia w PRL. Stan badañ i perspektywy
badawcze, autorka zwróci³a uwagê na wysi³ki podejmowane w akademickich
oœrodkach badawczych Olsztyna, Krakowa, Warszawy, tak¿e Opola, zmie-
rzaj¹ce do przedstawienia syntetyzuj¹cego obrazu przejawów represji stosowa-
nej przez w³adze pañstwowe wobec Koœcio³a katolickiego w Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej. Przy tej okazji przypomnia³a o dzia³aniach podjêtych
z inicjatywy prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyñskiego, zmierzaj¹cych do
dokumentowania przejawów powojennej rzeczywistoœci zakonnej. Dziêki temu
poleceniu po 1989 roku mo¿na by³o podj¹æ proces opracowania historii
wydarzeñ z czasów, kiedy to w³adze pañstwowe inicjowa³y postêpowanie
skierowane przeciwko zakonom ¿eñskim. Jako ¿e – autorka o tym nie wspomi-
na – pod koniec lat 80. XX wieku w³adze administracyjne wyda³y polecenie
zniszczenia zasadniczych zbiorów dokumentów s³u¿b prowadz¹cych wspom-
nian¹ dzia³alnoœæ. Dlatego zainteresowani odtworzeniem przebiegu polityki
w³adzy ludowej wobec Koœcio³a katolickiego stanêli wobec perspektywy braku
w zasobach archiwów pañstwowych zespo³ów obejmuj¹cych w ca³oœci wspom-
nian¹ problematykê. Podjêcie zaœ badañ historycznych dotycz¹cych represji
wobec zakonów ¿eñskich umo¿liwia³a w pierwszym rzêdzie dokumentacja
przechowywana w archiwach poszczególnych zgromadzeñ zakonnych, diecezji,
a tak¿e Episkopatu Polski koordynuj¹cego liniê postêpowania zakonów wobec
decyzji w³adz pañstwowych. Ich zasobnoœci nie dorównywa³y akta zdeponowa-
ne – w tym przedmiocie – w zbiorach Instytutu Pamiêci Narodowej. Dziêki koœ-
cielnym zasobom archiwalnym do 1992 roku zdo³ano opracowaæ i wydaæ
drukiem studia i materia³y do historii lat 1939–1947 ¿eñskich zgromadzeñ
zakonnych w Polsce. W ramach seminariów magisterskich i doktorskich
powstawa³y prace poœwiêcone losom poszczególnych zgromadzeñ zakonnych.
W czêœci prace te dostêpne pozosta³y tylko ograniczonemu gronu zainteresowa-
nych zbiorami prac dyplomowych okreœlonych bibliotek.

Drugi etap prac nad powojenn¹ histori¹ zgromadzeñ ¿eñskich zakoñczy³ siê
wraz z publikacj¹ A. Mirek pt. Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w la-
tach 1954–1956 (Lublin 2009). Przedstawiono tam przebieg przygotowañ i rea-
lizacjê dzia³añ S³u¿by Bezpieczeñstwa, w nomenklaturze których zdarzenie
okreœlono kryptonimem „Akcja X-2”. W roku wydania monografia ta zosta³a
wyró¿niona jako „najlepsza ksi¹¿ka naukowa opisuj¹ca losy Polski i Polaków
w okresie PRL” podczas 2. edycji konkursu Ksi¹¿ka Historyczna Roku, og³a-
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szanego przez Telewizjê Polsk¹, Polskie Radio oraz Instytut Pamiêci Narodo-
wej1. Publikacja ta – zyskuj¹c tak wielkie uznanie zainteresowanych owym
problemem – nie wyczerpa³a mo¿liwoœci docierania do kolejnych szczegó³ów
polityki pañstwa polskiego w stosunku do ¿eñskich zakonów. Autorka refleksji
historiograficznych zwraca uwagê na jedn¹ z najwiêkszych przeszkód napoty-
kanych podczas odtwarzania dziejów zakonów ¿eñskich. Stwierdza: „[...] wielu
historyków mo¿e siê s³usznie skar¿yæ, i¿ niektóre archiwa choæ oficjalnie
otwarte, w praktyce s¹ niedostêpne, zw³aszcza jeœli chodzi o archiwa koœcielne
i zakonne”. Zauwa¿aj¹c, ¿e „historycy zakonni wrêcz lêkowo odnosz¹ siê do
mo¿liwoœci korzystania z archiwów pañstwowych” (s. 32), nie dostrzega
problemów, z jakimi borykaj¹ siê w dostêpie do zespo³ów zakonnych historycy
œwieccy. Maj¹c to na uwadze, za heroiczny mo¿na uznaæ zamiar Mirek, by
wzi¹æ udzia³ w badaniach porównawczych polityk poszczególnych pañstw
socjalistycznych wobec zakonów ¿eñskich.

Konstatacje Adama Dziuroka, autora tekstu o Wysiedleniach sióstr zakon-
nych z województwa stalinogrodzkiego w 1954 r. w ramach akcji „X-2”,
koresponduj¹ z ustaleniami obu wczeœniej wymienionych autorów tego tomu.
Do poruszanych przez przywo³anego Myszora przyczyn antyzakonnych dzia³añ
Dziurok dodaje postêpowanie w³adz administracyjnych skierowane na piêtno-
wanie niemieckiego nastawienia i dzia³alnoœæ rewizjonistyczn¹ autochtoniczne-
go kleru górnoœl¹skiego. Z kolei zajmuj¹c siê opisem przygotowañ, przebiegu
i konsekwencji „Akcji X-2”, autor wspomnianego tekstu podj¹³ siê zobrazowa-
nia istoty dzia³añ S³u¿by Bezpieczeñstwa, o których wzmiankowa³a Mirek.
Owe dzia³ania Dziurok przedstawi³ z perspektywy kroków podejmowanych
przez w³adze pañstwowe na terenie województwa stalinogrodzkiego. Trochê
szkoda, ¿e zabrak³o mu wra¿liwoœci na szczegó³y organizacji tej administracyj-
nej jednostki podzia³u terytorialnego. Pomijaj¹c je, nie dostrzeg³ szansy zwróce-
nia uwagi na fakt, ¿e „Akcja X-2” w odmiennym stopniu dotknê³a siostry
zakonne przebywaj¹ce na terenach województwa nale¿¹cych przed 1939 rokiem
do II Rzeczypospolitej, a w inny – przebywaj¹ce w czêœci nale¿¹cej w tym
samym czasie do III Rzeszy. W obrêbie tej drugiej niemal wszystkie zakonnice
zmuszono do opuszczenia swoich klasztorów i przeniesienia siê do domów
zgromadzeñ, le¿¹cych na terenie miêdzywojennego polskiego Œl¹ska.

Autor tekstu, skupiaj¹c siê na przedstawieniu szczegó³ów przebiegu „Akcji
X-2”, nie wspomnia³ o ustaleniach w tym zakresie Mirek2, przez co nie
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pozwoli³ na docenienie w³asnej wnikliwoœci w dotarciu do Ÿróde³, z których
dot¹d nie korzystali historycy odtwarzaj¹cy postêpowanie S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa. Na uwagê zas³uguje nadmienienie przez Dziuroka o „akcji X” (s. 46),
kryptonimie niewystêpuj¹cym w ustaleniach innych autorów.

Chronologiczn¹ granicê „Akcji X-2” w opisie represji peerelowskich prze-
kracza siostra jadwi¿anka Karina Domaga³a, przedstawiaj¹c postêpowanie
w³adz komunistycznych wobec Sióstr œw. Jadwigi prowincji katowickiej w la-
tach 1945–1989. W³aœciwy wyk³ad autorka poprzedzi³a ukazaniem krótkiej
historii powstania placówek zakonu we wschodniej czêœci Górnego Œl¹ska.
Okreœli³a te¿ zakres i skalê zaanga¿owania sióstr, z których jednorazowej
pomocy w 1939 roku skorzystaæ mog³o 7000 osób, w tym 2560 dzieci.
Pensjonariuszom s³u¿y³o 35 utrzymywanych przez zakonnice placówek, do
których nale¿a³y: sierociñce, przedszkola, szko³y podstawowe oraz robót
rêcznych, muzyki i gospodarstwa domowego, a tak¿e domy kolonijne i domy
opieki na matk¹ z ma³ym dzieckiem. Po okresie wojennym – choæ w³adze
zakonne nie zdo³a³y odtworzyæ pe³nego zakresu wczeœniejszej dzia³alnoœci –
siostry spotyka³y siê z zarz¹dzeniami pañstwowymi ograniczaj¹cymi i tê
zakonn¹ aktywnoœæ. Autorka tekstu zwróci³a uwagê na pozbawianie zakonu
praw w³asnoœci do obiektów, w których prowadzi³y dzia³alnoœæ opiekuñcz¹,
a tak¿e na zarz¹dzenia zmierzaj¹ce do zwolnienia z nich personelu zakonnego.
Wspomnia³a te¿ o zarzutach prokuratorskich, które jedn¹ z sióstr zaprowadzi³y
przed ³awê sêdziowsk¹. Tekst zamknê³o zestawienie innych dzia³añ w³adz z lat
1945–1962, które autorka uzna³a za przejawy represyjnego postêpowania
administracji pañstwowej wobec prowincji katowickiej Zgromadzenia Sióstr
œw. Jadwigi.

W ten sposób problem przedstawiono w ok. 40% czasookresu za³o¿onym
chronologi¹ zapowiedzian¹ w tytule artyku³. Scharakteryzowano wydarzenia
z przeci¹gu 17 lat, tj. do 1962 roku, chocia¿ za³o¿ono doprowadzenie rozwa¿añ
do 1989 roku, tj. okres 44 lat. Postawa ta wskazywaæ mo¿e dysproporcjê
za³o¿eñ z efektywnym wymiarem przeprowadzonych ustaleñ. Autorka po³o¿y³a
nacisk na organizacyjno-personalny obszar postêpowania w³adz pañstwowych,
nie daj¹c mo¿liwoœci poznania wymiaru spo³ecznego tych dzia³añ. A intere-
suj¹ce by³oby poznanie, jak znaczn¹ liczbê podopiecznych i innych osób
bezpoœrednio dotknê³y wprowadzone zmiany.

Wydarzeñ z pierwszego powojennego dziesiêciolecia dotyczy opracowanie
Bronis³awy Kasperek zatytu³owane Represje wobec sióstr el¿bietanek w Cieszy-
nie w okresie stalinowskim. Informacje z zakresu zachowañ wskazywanych
przez Domaga³ê autorka poprzedzi³a przywo³aniem wiadomoœci z przesz³oœci
o dwóch wczeœniejszych okresach, kiedy to w³adze szpitala zmienia³y przezna-
czenie. W okresie I i II wojny œwiatowej podopiecznymi ich stali siê ¿o³nierze
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niemieccy. Rok 1944 dodatkowo przyniós³ konfiskatê niemal wszystkich
pomieszczeñ z wyposa¿enia cieszyñskiego szpitala, z wyj¹tkiem jego kaplicy.
Powrót do pierwotnego w³aœciciela nast¹pi³ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej
na mocy rozporz¹dzenia o zwrocie maj¹tku zajêtego przez w³adze niemieckie.
W opisie pominiêto ukazanie szczegó³ów z ¿ycia placówki w warunkach
powojennych niedoborów, skalê zaanga¿owania zgromadzenia w przywrócenie
obiektowi jego wczeœniejszych funkcji. Autorka skupi³a uwagê na ujawnieniu
postêpowania polskich w³adz administracyjnych uznanego przez siostry zakon-
ne za przejawy represji. Znajdujemy tu relacje o pozbawieniu w 1947 roku
placówki praw instytucji publicznej, nastêpnie przekszta³cenie jej w szpital
zajmuj¹cy siê g³ównie chorymi na gruŸlicê. Dzia³anie to wi¹za³o siê z pozba-
wieniem go oddzia³ów po³o¿niczego i laryngologicznego. Do tego dosz³y usi³o-
wania eksmisji sióstr zakonnych z budynku wzniesionego z funduszy ich zgro-
madzenia, wyw³aszczenia go z praw w³aœcicielskich zarówno zabudowañ
szpitala, jak i przynale¿nego do niego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji
odmowy opuszczenia gmachu siostry obci¹¿ono op³atami za zajmowane pomiesz-
czenia i wykorzystywan¹ ¿ywnoœæ pochodz¹c¹ z wspomnianego ju¿ gospodar-
stwa. Ostateczny cel administracji publicznej zosta³ osi¹gniêty – siostry zosta³y
pozbawione mo¿liwoœci pracy w tym szpitalu w jakimkolwiek charakterze.

Dziêki artyku³owi Kasperek poznajemy praktykowany przez powojenn¹
administracjê sposób przejmowania kontroli nad obiektami niestanowi¹cymi
w³asnoœci pañstwowej. W tym przypadku trochê szkoda, ¿e autorka nie
naszkicowa³a problemu, przed jakim w kwestii ochrony zdrowia stanê³y w³adze
powiatu cieszyñskiego. Pozwoli³oby to oceniæ, na ile podjêcie autokratycznych
decyzji by³o zwi¹zane z potrzebami spo³ecznymi wynikaj¹cymi z rozmiarów
zagro¿enia tuberkuloz¹ ludnoœci w powiecie cieszyñskim oraz z wielkoœci
i stanu tamtejszej bazy leczniczej, a tak¿e na ile by³a to strategia okreœlona
zmianami ustrojowymi w pañstwie. Dziêki autorce mieliœmy mo¿liwoœæ pozna-
nia oceny procedury podjêtej przez w³adze pañstwowe wobec w³aœcicieli
obiektów zakonnych.

Przed podobnym problemem stanê³y w 1953 roku urszulanki, prowadz¹ce
w Rybniku ¿eñskie prywatne liceum ogólnokszta³c¹ce. Sytuacjê, z jak¹ zmie-
rzy³y siê prowadz¹ce szko³y zakonnice, przedstawi³ Damian Bednarski w tek-
œcie Likwidacja prywatnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Sióstr Urszulanek
w Rybniku w 1953 r. Rozwa¿ania rozpocz¹³ od przedstawienia miêdzywojennej
historii inicjatywy polskich w³adz miejskich skierowanej we wrzeœniu 1922
roku do Zarz¹du Generalnego Unii Domów Polskich Sióstr Urszulanek w Kra-
kowie. Nastêpnie autor przedstawi³ ocenê praktyki podjêtej przez w³adze
centralne w Polsce wobec szkolnictwa prywatnego po II wojnie œwiatowej.
Ukaza³ metody szykanowania rybnickiej szko³y sióstr urszulanek, zmierzaj¹ce
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do wygaszenia prowadzonego tam nauczania. Wœród podjêtych dzia³añ znalaz³y
siê: koniecznoœæ ubiegania siê o koncesjê na prowadzenie szko³y œredniej,
kwestionowanie programu nauczania i wymaganie wprowadzenia do niego
wartoœci przeciwnych katolickiemu systemowi wychowawczemu, m.in. przez
oczekiwanie za³o¿enia w szkole Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, przyjmuj¹cej idee
marksizmu i leninizmu za podstawê kszta³towania swoich cz³onków. Jednoczeœ-
nie przedstawiono tu starania podejmowane przez dyrekcjê szko³y usi³uj¹ce
sprostaæ nowym wymaganiom i zachowaæ mo¿liwoœæ jej funkcjonowania.

Autor zauwa¿y³ tak¿e, ¿e przeszkody, z jakimi spotyka³y siê siostry z Rybni-
ka, nie dotyczy³y tylko samego liceum. Trudnoœci dotyka³y te¿ jego absolwent-
ki. I tu odczuæ mo¿na pewien niedosyt przekazanych informacji, które bez
przyk³adów indywidualnych losów by³ych uczennic urszulanek maj¹ wartoœæ
jedynie sprawozdawcz¹, nie ukazuj¹ bowiem wp³ywu owej szko³y na spo³eczeñ-
stwo, a tak¿e niedoboru, jaki przynios³a jej likwidacja.

Ustalenia Bednarskiego zamykaj¹ pierwsz¹ czêœæ publikacji zbiorowej po-
œwiêconej problemom wystêpuj¹cym na obszarze Górnego Œl¹ska. Pozosta³e
teksty dotycz¹ dwóch zagadnieñ. Ma³gorzata Krupecka i Jolanta Olech w tek-
œcie Sprawa obiektowa „Ksiê¿niczka” – zawartoœæ dokumentacji przedstawi³y
pragmatykê postêpowania prowadzonego przez Urz¹d Bezpieczeñstwa wobec
zakonów ¿eñskich, Jadwiga Monika Kurczewska zaœ (Rewizje w klasztorach –
prawo czy bezprawie? Instrukcja Urzêdu do spraw Wyznañ o rewizjach w do-
mach zakonnych i kontrinstrukcja Episkopatu Polski) – instrukcjê tego organu
pañstwowego wydan¹ w sprawie przeprowadzania rewizji klasztorów oraz
odpowiadaj¹cych na tak¹ sytuacjê wytycznych przygotowanych przez Episko-
pat Polski. Pozosta³e osoby wspó³pracuj¹ce przy powstaniu redagowanej przez
ks. prof. Myszora publikacji przedstawi³y ponadto postêpowanie funkcjonariu-
szy S³u¿by Bezpieczeñstwa podjête w stosunku do sióstr obrz¹dku rzymskoka-
tolickiego: nazaretanek (Danuta Kozie³ – Ataki na Prowincjê Krakowsk¹
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek i na osobê prze³o¿onej m. Tomazji Michalu-
nio w latach 1961–1971 w œwietle dokumentów SB), pallotynek (£ucja Marek –
Mechanizm werbunku zakonnicy na przyk³adzie TW „Teresa”) oraz obrz¹dku
greckokatolickiego: sióstr s³u¿ebniczek Najœwiêtszej Marii Panny i bazylianek
(Kornelia Banaœ – „Sprawa stoi w martwym punkcie”. Kulisy i konsekwencje
aresztowania i przetrzymywania greckokatolickiej zakonnicy przez aparat
bezpieczeñstwa w sosnowickim wiêzieniu w latach 1948–1949).

W tej czêœci pracy o Represjach wobec ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych
w PRL problemy zwi¹zane z terenem Œl¹ska wystêpuj¹ sporadycznie, albo –
u Kurczewskiej (s. 177) – jako rejon niewymagaj¹cy zainteresowania operacyj-
nego (Legnica, Wroc³aw, Zielona Góra), albo obszar dobrze pod tym wzglêdem
rozpoznany (Jelenia Góra), albo – u Banaœ (s. 168, 171), Kozie³ (s. 120) i Marek
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(s. 156) – w zestawieniu z informacjami na temat wspó³pracy placówek S³u¿b
Bezpieczeñstwa (Katowice, Cieszyn) lub – u Kurczewskiej (s. 186–187) – urzê-
dów wojewódzkich (Legnica, Wa³brzych, Wroc³aw) b¹dŸ te¿ – u Banaœ
(s. 160–162) organów s¹dowych, przed którymi oskar¿ano siostry zakonne
(Katowice). Nazwy miejscowoœci œl¹skich podano we wspomnianej pracy tak¿e
w zwi¹zku z list¹ „ponad 40 spraw obiektowych prowadzonych na zgromadze-
niach ¿eñskich”. W tym przypadku pad³y nazwy Jeleniej Góry, Katowic,
Legnicy, Opola, Wa³brzycha i Wroc³awia (s. 186, 187, 188, 190, 191).

Wykaz zagadnieñ wymieniony przy okazji zestawiania wspomnianych wy¿ej
œl¹skich miejscowoœci okreœla zakres wymaganego obszaru zainteresowañ
badawczych historyków, pochylaj¹cych siê nad poznaniem powojennej rzeczy-
wistoœci Œl¹ska. Œwiadomoœæ istnienia prezentowanych instrukcji powinna te¿
sk³oniæ zainteresowanych rekonstrukcj¹ historii zgromadzeñ ¿eñskich do zmia-
ny ujêcia przejawów odniesieñ w³adz lokalnych do mieszkañców tamtejszych
klasztorów ¿eñskich. Ustalenie zarówno przez stronê pañstwow¹, jak i przez
stronê koœcieln¹ pragmatyki postêpowania w przypadku rewizji prowadziæ
powinno do oceny, na ile w poszczególnych przypadkach, interesuj¹cych
owych historyków, dosz³o do odstêpstwa od czynnoœci przewidzianych w doku-
mentach udostêpnionych czytelnikom w publikacji.

Lekturê przykuwaj¹cych uwagê tekstów utrudnia niezbyt konsekwentna
redakcja, która przeoczy³a koniecznoœæ wyjaœnienia u¿ywanych skrótów. W ich
spisie (s. 7–8) zabrak³o wyjaœnienia znaczenia „PRL” (s. 27), „UB/SB”, „KW”,
„KM” (s. 85), „PZGS” (s. 87). Wspomniane uchybienia redakcyjne nie
podwa¿aj¹ wartoœci poznawczej recenzowanej publikacji, któr¹ nale¿y poleciæ
Czytelnikom zainteresowanym histori¹ 2. po³owy XX wieku.

Wanda Musialik

Kresowianie na Górnym Œl¹sku, red. Bogus³aw Tracz, Katowice–Gliwice

2012, 286 ss.

Zmiana granic po 1945 roku, bêd¹ca wynikiem uk³adu ja³tañskiego, przyczy-
ni³a siê w znacznej mierze do przemieszczeñ ludnoœci w Europie Œrodkowej.
Na tzw. ziemiach odzyskanych zaczêli osiedlaæ siê mieszkañcy z ró¿nych
regionów Polski. Zakoñczenie II wojny œwiatowej spowodowa³o przy³¹czenie
do Polski praktycznie ca³ego historycznego obszaru Œl¹ska. Górny Œl¹sk sta³ siê
nowym domem nie tylko dla przybyszy z województw: lwowskiego, tarnopol-
skiego, stanis³awowskiego, wo³yñskiego, poleskiego, wileñskiego, lecz tak¿e
dla osadników z Wielkopolski, centralnej Polski i Ma³opolski. Dosz³o wówczas
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do zderzenia kultur ludnoœci rodzimej i nap³ywowej. Repatriantom trudnoœæ
sprawia³o odnalezienie siê w nowym miejscu, nie dziwi fakt, i¿ nie pielêgnowa-
li nale¿ycie pamiêci o kresowym pochodzeniu. Dopiero przemiany polityczno-
-gospodarcze w 1989 roku, kiedy Polska sta³a siê krajem demokratycznym,
sprawi³y, ¿e Kresowiacy zaczêli siê integrowaæ, podejmowaæ próby kultywowa-
nia w³asnego dziedzictwa wyniesionego z rodzimych obszarów. Do dziœ litera-
tura dotycz¹ca Kresowiaków nie jest najpe³niejsza, tê lukê stara siê wype³niæ
Bogus³aw Tracz (Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia³ w Katowicach), który we wstêpie
omawianej monografii pisze o przyczynach i etapach powstania publikacji:
„[...] w latach 2009–2010 w Muzeum w Gliwicach zrealizowano projekt «Gli-
wiccy Kresowianie», który zaowocowa³ wystaw¹ prezentowan¹ od 17 wrzeœnia
do 31 grudnia 2010 roku” (s. 18). W ramach tego konceptu w 2010 roku odby³a
siê w Gliwicach konferencja pt. „Kresowianie na Górnym Œl¹sku”, wynikiem
której jest zespo³owa ksi¹¿ka o pamiêci, kresowych korzeniach i to¿samoœci
przybyszy. Trzynastu badaczy zainteresowa³o siê powojennymi losami repa-
triantów osiedlonych na Górnym Œl¹sku.

Ksi¹¿kê poprzedza Wstêp Bogus³awa Tracza, w którym badacz opracowa³
rys historyczny dotycz¹cy przesiedleñ Polaków z Kresów Wschodnich. Po-
rz¹dkuje on zawartoœæ tomu, wyró¿niaj¹c trzy grupy tekstów sk³adaj¹ce siê na
tê publikacjê, czyli szkice dotycz¹ce opuszczania Kresów Wschodnich, roli
i dzia³añ Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego – PUR (4 teksty), uczonych
lwowskich, pamiêtnikarskich relacji przesiedleñców i kontaktów Zabu¿an z lud-
noœci¹ rodzim¹ (5 tekstów), politycznego i spo³eczno-kulturowego zaanga¿owa-
nia Kresowian na tzw. ziemiach odzyskanych (4 teksty).

Problematykê kresow¹ rozpoczyna Grzegorz Hryciuk (Polityka w³adz radziec-
kich w sprawie wysiedlenia ludnoœci polskiej ze Lwowa 1944–1946), omawiaj¹c
dzia³ania w³adz sowieckich w zwi¹zku z akcj¹ wysiedleñcz¹ Kresowiaków.
Autor przedstawia przyczyny wysiedleñ ludnoœci polskiej z Lwowa. Henryk
Markowski (Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny i jego dzia³alnoœæ na terenie
województwa œl¹skiego w latach 1945–1951) zainteresowa³ siê procesem
przesiedleñ Kresowiaków oraz Niemców z województwa œl¹skiego. W szcze-
gó³owy sposób przywo³uje ideowe za³o¿enia i zasady dzia³alnoœci oddzia³ów
PUR w Katowicach i Gliwicach. Szkic wzbogacaj¹ liczne tabele porz¹dkuj¹ce
informacje na temat dat przybycia transportów ze Wschodu, liczby rodzin,
punktów etapowych. Autor dokonuje równie¿ oceny dzia³alnoœci PUR w woje-
wództwie œl¹skim. Pawe³ Bojko (Opieka zdrowotna Wojewódzkiego Oddzia³u
PUR w Katowicach nad przesiedleñcami z Kresów Wschodnich) skupia siê na
jednym z zadañ PUR – organizacji opieki zdrowotnej. Z tej perspektywy anali-
zuje dzia³alnoœæ oddzia³u w Katowicach, uwzglêdniaj¹c m.in. okres korzystania

206 Recenzje



z opieki zdrowotnej PUR, funkcjonowanie Wydzia³u Zdrowia Zarz¹du Central-
nego PUR, placówek sanitarnych Wojewódzkiego Oddzia³u PUR w Katowi-
cach i personelu medycznego PUR, przebieg leczenia szpitalnego i sanatoryjne-
go. Ocena badacza, mimo próby usprawiedliwienia warunków ¿ycia w powo-
jennej Polsce, jest doœæ jednoznaczna i krytyczna: „[...] zakres i formy opieki
zdrowotnej realizowanej przez Wojewódzki Oddzia³ PUR w Katowicach nie
mog³y stwarzaæ wœród przesiedlonych z Kresów Wschodnich poczucia bezpie-
czeñstwa i stabilnoœci” (s. 81). Ma³gorzata Goc (Osiedlenia wiejskie ludnoœci
pochodzenia kresowego na OpolszczyŸnie) podejmuje temat przesiedleñ Kreso-
wiaków na tereny obecnego województwa opolskiego. Wed³ug jej ustaleñ na
Opolszczyznê „(bez powiatu brzeskiego) przyby³o ok. 17 993 rodzin tzw. repa-
triantów” (s. 92). Goc wyniki swoich badañ potwierdza wieloma tabelami
ilustruj¹cymi m.in. miejsca osiedleñ, liczbê przyby³ych repatriantów, powiaty,
które opuœcili Kresowiacy.

Drugi dzia³ tematyczny rozpoczyna redaktor tomu Bogus³aw Tracz (Osadnic-
two Kresowian w miastach Górnego Œl¹ska – na przyk³adzie Gliwic), intere-
suj¹c siê problematyk¹ zasiedlania ziem przez ludnoœæ zza Buga na przyk³adzie
Gliwic. Autor wspomina o k³opotach repatriantów osiedlonych po 1946 roku
w tym mieœcie, m.in. o braku wolnych mieszkañ, utrudnieniach w znalezieniu
pracy, eksponuje trudny czas adaptacji przybyszy, wymieniaj¹c takie elementy
utrudniaj¹ce klimatyzacjê jak: „ró¿nice jêzykowe, odrêbnoœæ kulturow¹, prze-
konanie o niesprawiedliwoœci przesiedlenia i traktowanie nowego miejsca
zamieszkania jako tymczasowego” (s. 111). Wies³aw J. B¹ba (Ze Lwowa do
Gliwic. Wysiedlenie uczonych lwowskich 1945–1946) podejmuje kwestiê repa-
triacji elity intelektualnej z akademickich oœrodków na Kresach. Wskutek
przesuniêcia granic Polski „dosz³o do diaspory kadry naukowej wysiedlanej
z Wilna i Lwowa, lecz tak¿e do rozproszenia jej dorobku naukowego oraz
pewnej dezintegracji” (s. 142). Jak wiadomo, wiele uczelni przyznaje siê do
korzeni i tradycji kresowych oœrodków akademickich. W tym kontekœcie – jak
wskazuje B¹ba – wiêkszoœæ uczonych o specjalnoœciach technicznych zza Buga
znalaz³a pracê w Politechnice Gliwickiej. Bo¿ena Kubit (Z Kresów na Œl¹sk.
Przesiedlenie ludnoœci polskiej z dawnych województw wschodnich II Rzeczypos-
politej do Gliwic w œwietle wspomnieñ) podjê³a próbê opisania drogi, jak¹
przebyli Kresowianie a¿ do momentu osiedlenia siê w Gliwicach. Badaczka
szczegó³owo przedstawia etapy podró¿y i warunki, w jakich znaleŸli siê
Zabu¿anie w czasie wyjazdu na tzw. ziemie zachodnie. Spostrze¿enia popiera
relacjami uczestników wydarzeñ. Barbara Kubis (Niezwyk³e czasy zwyk³ych
ludzi – przesiedleñcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Górnym
Œl¹sku) prezentuje wyniki badañ nad autobiograficznymi historiami przybyszy.
Pamiêtnikarskie zapisy doœwiadczeñ i prze¿yæ Kresowiaków staj¹ siê dla
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historyka Ÿród³em wiedzy o ¿yciu spo³eczno-kulturalnym po II wojnie œwiato-
wej. Niepublikowane do tej pory „Pamiêtniki trzech pokoleñ”, bêd¹ce pok³o-
siem konkursu og³oszonego w 1985 roku, daj¹ autorce – jak same badania –
„szerokie pole obserwacji prze¿yæ ludzi zmuszonych do bezpowrotnego opusz-
czenia swoich stron rodzinnych” (s. 168). Szkic Sebastiana Rosenbauma
(Konflikt czy koegzystencja? Kresowianie a ludnoœæ rodzima i niemiecka na
Górnym Œl¹sku w pierwszych latach powojennych) dotyczy wielop³aszczyzno-
wych konfliktów, które zrodzi³y siê miêdzy Kresowiakami a ludnoœci¹ rodzim¹
w pierwszych latach po II wojnie œwiatowej. Autor wzbogaca swój artyku³
fragmentami dziennika ks. Józefa Knosa³y – „górnoœl¹skiego historyka, probo-
szcza w Radzionkowie” (s. 170), ukazuj¹c interesuj¹ce relacje z pierwszych
kontaktów Œl¹zaków i Kresowiaków. Rosenbaum przywo³uje rozbie¿ne po-
gl¹dy badaczy – Piotra Madajczyka, Jacka Borkowicza, Grzegorza Straucholda,
Zbigniewa Kowalskiego – o wspólnej egzystencji ludnoœci rodzimej i przyby-
szy. W œwietle jego badañ w 1945 roku „wiêcej istnia³o czynników dezintegra-
cyjnych ni¿ integracyjnych w relacjach miêdzy ludnoœci¹ miejscow¹ a nap³y-
wow¹” (s. 184).

Trzeci¹ grupê tematyczn¹, dotycz¹c¹ zaanga¿owania politycznego przyby-
szów z Kresów Wschodnich na powojennym Górnym Œl¹sku, rozpoczyna
Adriana Dawid (Kresowianie i autochtoni w opolskich strukturach Polskiego
Stronnictwa Ludowego (1945–1949)). Szkic poœwiêcony jest wspólnym dzia³a-
niom podejmowanym przez Zabu¿an i autochtonów w latach 1945–1949. Jak
ocenia ta historyczka, wspólne d¹¿enia dzia³aczy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego (PSL) utrudnia³y nieporozumienia wynikaj¹ce z ró¿nic kulturowych
i narastaj¹cych uprzedzeñ. Uznaje ona, ¿e „tarcia te w konsekwencji okaza³y siê
destrukcyjne dla podjêtej w ramach PSL dzia³alnoœci opozycyjnej, a odmienne
postawy obu grup utrudnia³y realizacjê wspólnych idei politycznych” (s. 197).
Adam Dziuba (Opozycja, przystosowanie, biernoœæ. Postawy polityczne ludnoœ-
ci pochodzenia kresowego na Górnym Œl¹sku w latach 1945–1948) ukazuje
zró¿nicowane postawy i dzia³ania polityczne Kresowian w województwie
œl¹skim w latach 1945–1948. Autor swoje badania uporz¹dkowa³ w nastêpu-
j¹cych czêœciach: Exodus, Rozczarowanie: oczekiwania i rzeczywistoœæ, W opo-
zycji, W podziemiu, W obozie w³adzy. Dziuba nie skupia siê jedynie na
aktywnoœci politycznej repatriantów, ukazuje równie¿ nastawienie w³adzy do
Kresowiaków, którzy postrzegani byli przez dzia³aczy Polskiej Partii Robotni-
czej jako „niepoprawni malkontenci, wrodzy komunizmowi, ZSRR i ich partii”
(s. 228). Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Harcerze lwowscy na Górnym Œl¹sku
po II wojnie œwiatowej) zainteresowa³a siê zaanga¿owaniem lwowskich instruk-
torów, harcerzy i m³odzie¿y w tworzenie struktur harcerstwa na Górnym
Œl¹sku. Autorka okreœla ramy chronologiczne swych badañ: „to lata 1945–1964,

208 Recenzje



przy czym najbardziej istotny jest okres 1945–1949. Bezpoœrednio po zakoñ-
czeniu wojny nast¹pi³ bardzo szybki, spontaniczny rozwój ZHP” (s. 233).
Badaczka, analizuj¹c przyczyny szerokiego zainteresowania m³odzie¿y harcer-
stwem, eksponuje chêæ ukazania uczuæ narodowych, odreagowanie prze¿yæ
z okresu II wojny œwiatowej oraz etos harcerstwa, jaki siê wytworzy³ dziêki
zas³ugom wojennym. W dalszej czêœci szkicu skupia siê na dzia³alnoœci i sylwet-
kach przedstawicieli harcerstwa w Gliwicach.

Bernard Linek (Polityka niepamiêci historycznej. Spuœcizna Kresów Wschod-
nich w kulturze górnoœl¹skiej w okresie Polski Ludowej) skupi³ siê na
nastêpuj¹cych treœciach: specyfice postawy elit nowego pañstwa wobec Kre-
sów, „charakterystyce Kresowianina i elementów jego wyposa¿enia kulturowe-
go”, „analizie cech nowego Polaka, czyli opisie modelu spo³eczeñstwa, który
w trakcie tej rewolucji kulturalnej mia³ zostaæ w regionie zrealizowany”
(s. 257). W zakoñczeniu historyk ten stwierdza, i¿ prowadzona polityka
„uœpi³a” jedynie pamiêæ o Kresach Wschodnich, która mog³a siê „zbudziæ”
i „zbudzi³a” siê po 1989 roku. Po tym prze³omowym dla Polski roku Kresowia-
nie i ich spadkobiercy mogli siê oficjalnie organizowaæ i pielêgnowaæ pamiêæ
o utraconej „ma³ej ojczyŸnie”.

Jak widaæ, autorzy poszczególnych artyku³ów podjêli próbê analizy bardzo
wa¿nego dla powojennej historii Polski procesu osiedlania siê Kresowiaków na
Górnym Œl¹sku. Kompozycja omawianej pracy zbiorowej jest przemyœlana.
Mo¿na oceniaæ, ¿e tak skonstruowana zbiorowa monografia stanowi intere-
suj¹ce kompendium wiedzy o Kresowianach na Górnym Œl¹sku. Do siêgniêcia
po tê pozycjê zachêcaj¹ równie¿ tabele, grafy i wykresy, które ilustruj¹
opisywane procesy. Wielotematyczne i wieloautorskie studium z pewnoœci¹
stanie siê dla specjalistów podstaw¹ do kolejnych badañ nad histori¹, kultur¹ i
dziedzictwem kulturowym Kresów Wschodnich, bo jak uznaje Tracz: „[...]
wiêkszoœæ przed³o¿onych do druku artyku³ów mog³aby z powodzeniem stano-
wiæ podstawê do znacznie obszerniejszej rozprawy, które s¹ zaledwie przyczyn-
kiem badawczym” (s. 20). Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to równie¿ interesuj¹ca lektura
dla szerokiego grona czytelników, nie tylko tych wywodz¹cych siê z ziem
wschodnich II Rzeczypospolitej.

Kamila Sawka

Kresowianie na œwiecie, red. Maria Kalczyñska, Krystyna Rostocka, Adam

Wierciñski, Opole 2013, 249 ss.

Wynikiem II wojny œwiatowej i uk³adu ja³tañskiego by³a zmiana granic wielu
pañstw europejskich, wi¹¿¹ca siê z masowym przesiedlaniem ludnoœci. Jak
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wiadomo, procesy migracyjne powoduj¹ powstawanie nowych, niejednorod-
nych kulturowo spo³ecznoœci. Przybysze, zmuszeni do wyjazdu ze swojej
ojczyzny, znaleŸli siê na obcym im etnicznie i geograficznie miejscu, które
musieli zaakceptowaæ. Towarzysz¹ce Kresowiakom poczucie obcoœci i wyalie-
nowania nie sprzyja³o szerzeniu wiedzy o rodzimych miejscowoœciach. Uleg³o
to zmianie po 1989 roku, kiedy Polska sta³a siê krajem demokratycznym.
Z chêci zachowania w pamiêci obrazu Kresów Wschodnich i ukazania ró¿nych
losów ekspatriantów powsta³a wydana przez Pañstwowy Instytut Naukowy –
Instytut Œl¹ski monografia, która jest pok³osiem Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej „Kresowianie na œwiecie”, zorganizowanej w 2012 roku w Opolu.
Zamieszczono w niej 22 prace naukowe i popularnonaukowe, w tym materia³y
wspomnieniowe. W tej zajmuj¹cej publikacji autorzy podejmuj¹ próbê odpo-
wiedzi na wiele pytañ zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ problematyk¹ Kresów
Wschodnich, otwieraj¹ nowe przestrzenie badawcze i próbuj¹ oceniæ tzw. modê
na Kresy. Mo¿na tu wymieniæ znanych historyków, literaturoznawców, jêzyko-
znawców interesuj¹cych siê tematyk¹ kresow¹, m.in.: Barbarê Kubis, Mariê
Kalczyñsk¹, Adama Wierciñskiego, Krzysztofa Kleszcza.

Publikacjê podzielono na dwie czêœci: Historia Kresów wpisana w dzieje
emigracji i Kresowianie w kulturze œwiata, ca³oœæ wieñczy Appendix. Poprzedza
j¹ S³owo wprowadzaj¹ce Marii Kalczyñskiej i Krystyny Rostockiej o emigracji
Polaków po II wojnie œwiatowej.

Czêœæ pierwsza – Historia Kresów wpisana w dzieje emigracji – sk³ada siê
z 9 tekstów. Redaktorki trafnie charakteryzuj¹ segment poœwiêcony emigracji
Kresowian: „[...] otrzymaliœmy informacje na temat miejsc ich osiedlenia
w Afryce Wschodniej i Po³udniowej, emigracji do Brazylii mieszkañców
Ma³opolski Wschodniej, Kresowian w Niemczech i Nowej Zelandii, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem tzw. dzieci perskich oraz wychodŸstwa do Australii.
Po II wojnie œwiatowej wielu Polaków z terenów Zwi¹zku Sowieckiego
osiedli³o siê równie¿ na Krymie, gdzie dziêki ich staraniom odradza siê
to¿samoœæ oraz wiedza o polskiej historii i kulturze” (s. 7). Szkic zatytu³owany
„Kresy” i „Kresowiacy” – polskie dziedzictwo wschodniego pogranicza euro-
pejskiej cywilizacji Barbara Topolska rozpoczyna omówieniem historii ziem
nazywanych Kresami, nastêpnie wymienia miejsca, w których kontynuowana
jest tematyka kresowa: „[...] ¿yje ona w dzia³alnoœci pisarzy, pamiêtnikarzy, to-
warzystw kresowych, w Internecie, w wyk³adach wielu profesorów historii”
(s. 18). Barbara Kubis w artykule Kresy Kresów – dziedzictwo zatrzymane
w pamiêci (z perspektywy opolskiego œrodowiska) zainteresowa³a siê wybitnymi
osobistoœciami ze œwiata polityki, w ró¿ny sposób zwi¹zanymi w Kresami:
Ryszardem Kaczorowskim i Iren¹ Renat¹ Anders.
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W centrum uwagi Krystyny Marii Barbary Leonowicz-Babiak (Dzia³alnoœæ
Kresowian i ich potomków w Zag³êbiu Ruhry) znaleŸli siê Kresowianie, którzy
osiedlili siê w Niemczech. Cz³onkini Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Jê-
zyka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Dortmundzie poœwiêca
szkic „kilku osobom z rodowodem kresowym [...], które anga¿uj¹ siê lub
anga¿owa³y, w miarê swoich mo¿liwoœci, w prace spo³eczne na rzecz polonij-
nego œrodowiska” (s. 37). Prezentuje ona dzia³alnoœæ ks. pra³ata dr. Ryszarda
Mroziuka pracuj¹cego w PMK od 1987 roku, który utrzymuje ³¹cznoœæ i udzie-
la wsparcia Polakom na Wschodzie. Badaczka eksponuje zaanga¿owanie w po-
lonijne inicjatywy rodzin Tarasiewiczów i £abazów wywodz¹cych siê z Kresów
Wschodnich. Agata Kalinowska-Bouvy (Montresor – miejsce pamiêci o Kre-
sach) analizuje historiê charakterystycznego miejsca nad Loar¹, jakim jest
zamek Montresor, i opisuje jego powi¹zania z tradycj¹ i polskim dziedzictwem.
Montresor wed³ug badaczki jest obszarem wype³nionym kultur¹ Kresów: „[...]
oto na tle jednego z okien widnieje popiersie Adama Mickiewicza, w innym
miejscu obraz Henryka Rodakowskiego, Artura Grottgera czy te¿ Stanis³awa
Chlebowskiego, s¹ tu rzeŸby d³uta Marcelego Guyskiego” (s. 53).

Hubert Chudzio i Anna Hejczyk (Utracona ojczyzna. Kresowianie w Afryce
Wschodniej i Po³udniowej w czasie II wojny œwiatowej i po wojnie. Reakcje na
postanowienia „ja³tañskie”) zainteresowali siê emigracj¹ Kresowian po 1942
roku do Afryki Wschodniej, gdzie nazywani byli „Sybirakami – Afrykañczyka-
mi” (s. 56). „Na mocy ustaleñ rz¹du londyñskiego z Brytyjczykami Polacy
mieli byæ rozlokowani w Indiach, Meksyku, Nowej Zelandii i Afryce. Na
Czarny L¹d mia³o trafiæ a¿ do 20 tys. zes³añców” (s. 58). Mieszkañcy Tengeru
(polskie osiedle pod masywem Kilimand¿aro) mocno prze¿yli decyzje ja³tañ-
skie z 1945 roku, zorganizowali zebranie protestacyjne i potêpili „Polski
Komitet Lubelski” (s. 66). Badacze omawiaj¹ przyczyny przybycia Polaków do
Afryki Wschodniej, przedstawiaj¹ zwi¹zki mieszkañców Tengeru z „ma³¹
ojczyzn¹” pozostawion¹ na Kresach. Przytaczaj¹c wypowiedzi informatorów,
odpowiadaj¹ na pytania, dlaczego po II wojnie œwiatowej Kresowianie nie wró-
cili do Polski, a dla wiêkszoœci z nich nowym domem sta³a siê Wielka Brytania.
W centrum uwagi Krzysztofa Kleszcza (Emigracje z Galicji Wschodniej do
Brazylii i Ameryki Pó³nocnej, na przyk³adzie wsi Bi³ka Szlachecka i Bi³ka
Królewska) znaleŸli siê mieszkañcy wymienionych w tytule wsi kresowych,
którzy wyjechali do Brazylii i Ameryki Pó³nocnej. Emigracja ich rozpoczê³a siê
w 1895 roku i 1906 roku; jako przyczyny uchodŸstwa badacz wymienia k³opoty
natury ekonomicznej. Autor opracowa³ Wykaz mieszkañców Bi³ki Szlacheckiej
i Bi³ki Królewskiej, którzy przybyli do Ameryki przez port Ellis Island (tu
podstawowe dane emigrantów: imiê i nazwisko, wiek, data urodzenia i data
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wyjazdu). Kleszcz artyku³ ten wzbogaci³ ciekawym materia³em ilustracyjnym
(zdjêciami i kartk¹ z ¿yczeniami wys³an¹ z emigracji).

Julia Dziwoki (Fundacja Kresy – Syberia) zainteresowa³a siê genez¹ Funda-
cji Kresy – Syberia, do za³o¿enia której inspiracj¹ by³ film Jagny Wright i Ane-
ty Naszyñskiej Zapomniana odyseja – nieopowiedziana historia 1700 000
Polaków deportowanych na Syberiê w 1940. Pierwsze recenzje wspomnianego
filmu zaciekawi³y Stefana Wiœniowskiego, wnuka zes³añców syberyjskich,
mieszkañca Australii, który „rozpocz¹³ integracjê œrodowiska Sybiraków z ca³e-
go œwiata” (s. 85). W 2001 roku w Internecie powsta³a grupa dyskusyjno-
-mailowa Kresy – Syberia. Za³o¿eniem uczestników by³o rozwijanie i kultywo-
wanie pamiêci o losach Polaków represjonowanych przez w³adzê sowieck¹.
W ocenie badacza powa¿nym osi¹gniêciem cz³onków tej Fundacji sta³o siê
utworzenie Wirtualnego Muzeum, gromadz¹cego „spuœciznê emigrantów i Sy-
biraków” (s. 87). Z kolei Leszek W¹tróbski (Z Kresów Wschodnich do Nowej
Zelandii – dzieci „perskie”) eksponuje emigracjê Polaków w czasie II wojny
œwiatowej do pañstwa po³o¿onego na po³udniowo-zachodnim Pacyfiku. Badacz
szczegó³owo opisuje obóz dla sierot w Pahiatua (miasto po³o¿one w po³udnio-
wo-wschodniej czêœci Nowej Zelandii); szkic wzbogaca relacjami osób, które
tam przebywa³y. Autor podkreœla, ¿e mimo i¿ wspó³czeœnie „dzieci «perskie»
maj¹ po siedemdziesi¹t i wiêcej lat, to nadal wiele z nich aktywnie uczestniczy
w ¿yciu tamtejszych organizacji polonijnych oraz kultywuje tradycje i zwyczaje
narodowe, a tak¿e dzia³a w polskiej partii” (s. 104). Pierwsz¹ czêœæ ksi¹¿ki
zamyka artyku³ Iwony Sobieraj (Kresowianie na Krymie – to¿samoœæ, religia,
rodzina), w którym autorka skupia swoj¹ uwagê na pochodzeniu etnicznym
Kresowian osiad³ych na Krymie. Na podstawie informacji uzyskanych od
informatorów Sobieraj omawia zagadnienie kultywowania tradycji polskiej na
Pó³wyspie Krymskim.

W drugim dziale tematycznym – Kresowianie w kulturze œwiata – pomiesz-
czono 12 artyku³ów, w których badacze przedstawiaj¹ sylwetki wybitnych osób
o kresowych korzeniach, zas³u¿onych w ró¿nych dziedzinach. Jako pierwsza
przedstawia wyniki swych badañ nad elit¹ intelektualn¹ „wychodŸców wojen-
nych” Maria Kalczyñska (Ludzie kultury i sztuki o rodowodzie kresowym
osiedleni w œwiecie (po 1945 roku). Przegl¹d biograficzny na podstawie
„Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii”). Autorka eksponuje aktywnoœæ
Kresowian po II wojnie œwiatowej: Janiny Boguckiej-Wolff, Herminy Naglero-
wej, Halimy Na³êcz, Mariana Bohusza-Szyszko, Józefa Bujnowskiego, Wale-
riana Charkiewicza, Czes³awa Bednarczyka, Stefanii Kossakowskiej, W³ady
Majewskiej, Janiny Zabielskiej i wielu innych znamienitych osób. Z kolei Kazi-
miera Jaworska (Kardyna³ W³adys³aw Rubin – delegat prymasa Polski do
opieki nad emigracj¹ i uchodŸstwem polskim) za wart¹ uwagi badacza uwa¿a
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biografiê kardyna³a W³adys³awa Rubina – urodzonego na Kresach Wschodnich,
uchodŸcy i emigranta, który pomaga³ Polakom w Rzymie. Autorka podkreœla, i¿
„pe³ni¹c urz¹d delegata Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyñskiego do opieki
nad emigracj¹ i uchodŸstwem polskim, by³ swojego rodzaju ³¹cznikiem
pomiêdzy emigracj¹ a krajem” (s. 144). Eugeniusz S. Kruszewski (¯o³nierz,
artysta, malarz i pisarz – Marian He³m-Pirgo) poœwiêca artyku³ wymienionemu
w tytule lwowiakowi, dzia³aczowi spo³ecznemu, wszechstronnemu artyœcie
i emigrantowi. O. Robert Wawrzeniecki OMI (Kresowi Sapiehowie pod Kili-
mand¿aro – Eustachy Kajetan (1881–1963) i Eustachy Seweryn (1916–2004))
zainteresowa³ siê rodem Sapiehów, eksponuj¹c dwóch jego przedstawicieli:
Eustachego Kajetana i Eustachego Seweryna. Badacz opracowa³ biografiê ojca
i syna, silnie eksponuj¹c ich przywi¹zanie do Polski. Andrzej Skibniewski
(W³adys³aw P³oñski – gospodarz leœny dwóch kontynentów) wspomina lwowia-
ka, emigranta osiad³ego w Kanadzie i zas³u¿onego leœnika W³adys³awa P³oñ-
skiego. Piotr Lechowski (Wanda Stachiewicz (1895–1995) – dzia³aczka spo-
³eczna, za³o¿ycielka i kustosz Biblioteki Polskiej w Montrealu) prezentuje
sylwetkê Kresowianki pochodz¹cej z Lwowa. Z kolei Anna Rajchel (Beata
Obertyñska – poetka polskiego Londynu o kresowych korzeniach) pisze o losach
i twórczoœci znanej poetki kresowej, która na emigracji spêdzi³a ponad
trzydzieœci lat. Szkic Jerzego Hickiewicza, Przemys³awa Sad³owskiego i Piotra
Drwala (Wybitni przedstawiciele œwiatowej techniki urodzeni w Stanis³awowie)
dotyczy sylwetek Wojciecha Tadeusza Wiœniowskiego, Romana Witkiewicza,
Tadeusza Franciszka Kuczyñskiego, Jana Beffingera, Bogus³awy Je¿owskiej-
-Trzebiatowskiej, Bronis³awa Sochora i Jana Mikusiñskiego – zas³u¿onych
w dziedzinie techniki. Jerzy Hickiewicz i Wies³aw Michalski (W³odzimierz
Kruchowski wybitny elektryk – metrolog i jego uczniowie) prezentuj¹ biografie
wybitnych elektryków: W³odzimierza Krukowskiego, W³odzimierza Koczana,
Jana Barzyñskiego, Jaros³awa Kury³owicza, Artura Metala, Andrzeja Jellonka,
Wincentego Podlacka, Zbigniewa Siciñskiego, Konstantego Bielañskiego i An-
toniego Mariana Plamitzera. Szkic Aleksandry Zió³kowskiej-Boehm (Ludzie
z Kresów w moich ksi¹¿kach) odnosi siê do wybranych bohaterów literackich
zwi¹zanych z Kresami, którzy pojawiaj¹ siê w publikacjach autorki. Zbigniew
Kostecki (Czy ja jestem Kresowiakiem?) opisuje wspomnienia swojej matki
zwi¹zane z Lwowem, zastanawiaj¹c siê nad w³asn¹ œwiadomoœci¹ etniczn¹.
Leokadia Komaiszko w interesuj¹cym szkicu autobiograficznym (W mojej
belgijsko-wileñskiej szkatule) dzieli siê prze¿yciami zwi¹zanymi z dzieciñ-
stwem i dorastaniem w „tradycyjnej rodzinie kresowej” (s. 225).

W Appendixie pomieszczono bardzo wa¿ny tekst Adama Wierciñskiego
zatytu³owany O rzekomej kresomanii, w którym autor udowadnia, i¿ zagadnie-
nie Kresów sprawia trudnoœæ nawet znawcom. Pisze zatem o domniemanej
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„kresomanii”, któr¹ okreœla „analfabetyzmem kresowym” (s. 234), powsta³ym
po latach przemilczeñ, którego celem jest „próba sp³acenia d³ugu pamiêci”
(s. 234), a nie rozwijanie rzetelnej wiedzy o Kresach Wschodnich. Ten gorzki
obrachunek ze wspó³czesnymi pseudoteoriami jest kontratakiem wymierzonym
w te wszystkie osoby, które wspó³czeœnie „tropi¹ kresomaniê”. Trzeba przy-
znaæ, ¿e teoretyczny aspekt szkicu Wierciñskiego stanowi wyzwanie dla bada-
czy i z pewnoœci¹ zrodzi kolejne pomys³y badawcze.

Jak widaæ, autorzy poszczególnych opracowañ podjêli próbê usystematyzo-
wania wielu zjawisk zwi¹zanych z emigracj¹ Kresowian. Kompozycja (podzia³
na czêœci i rozdzia³y) tej publikacji jest przemyœlana: otwieraj¹ j¹ teksty
dotycz¹ce etapów przesiedleñ mieszkañców Kresów Wschodnich, w drugiej
czêœci popularnonaukowej zaprezentowano sylwetki wybitnych Kresowiaków,
którzy w swej dzia³alnoœci i zas³ugach kultywowali pamiêæ o „ma³ej ojczyŸnie”,
ca³oœæ zamyka bardzo cenny szkic Adama Wierciñskiego. Jestem przekonana,
¿e w ten sposób przygotowana publikacja zajmuje wa¿ne miejsce w dotychcza-
sowej literaturze kresowej.

Polecaj¹c ten tom kresowy nie tylko w¹skiemu gronu specjalistów, lecz tak¿e
szerokiemu krêgowi czytelników interesuj¹cych siê Kresami, zakoñczê trafn¹
sugesti¹ jego redaktorek, pisz¹cych tak: „Publikacja ma byæ g³osem nad tema-
tyk¹ wci¹¿ jeszcze dotkniêt¹ grzechem zaniechania. Dzisiaj naszym obo-
wi¹zkiem jest przywracaæ o tych wydarzeniach i ludziach pamiêæ oraz nawi¹zy-
waæ do dziedzictwa ziemi przez nich utraconej” (s. 8).

Kamila Sawka
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