
zuje, z jakimi problemami musi mierzyæ siê dziœ polska germanistyka (czy
szerzej: humanistyka), chc¹c zbadaæ, opisaæ i zanalizowaæ swój stan, w³asne
dokonania, szanse i mo¿liwoœci, sukcesy i osi¹gniêcia, a tak¿e zaniechania i za-
niedbania, niepowodzenia i pora¿ki w ubieg³ym stuleciu. W ten sposób ujawnia
równie¿, jaka jest jej miniona i aktualna kondycja. Miejmy nadziejê, ¿e podjêta
praca nie przejdzie bez echa i bêdzie mia³a swoj¹ kontynuacjê.

Krzysztof Polechoñski

Pamiêæ o kresowych korzeniach to¿samoœci, red. Andrzej Hanich, Opole

2010, 176 ss.

Skutkiem II wojny œwiatowej by³o wyznaczenie nowych granic pañstw
europejskich, a co siê z tym wi¹¿e – masowe przemieszczanie siê ludnoœci.
Wszelkie procesy migracyjne wywo³uj¹ okreœlone zmiany w strukturze kulturo-
wej tego obszaru, sk¹d migruj¹ce grupy pochodz¹, natomiast na ziemiach
zasiedlanych dochodzi do powstania spo³ecznoœci niejednorodnych kulturowo –
ka¿da grupa etniczna wnosi w nowe œrodowisko w³asn¹ dotychczasow¹ trady-
cjê. „Ma³o siê o tym zjawisku masowej, zorganizowanej migracji wie, ci¹gle
jeszcze niewiele o tym pisze” – stwierdza ks. Andrzej Hanich (s. 5), tymczasem
ekspatrianci (tu¿ po 1945 roku) stanowili ponad 180 tys., czyli 22% populacji
Œl¹ska Opolskiego. Z trudem „oswajali” nowy krajobraz, ale tak¿e nie³atwo
by³o im podtrzymywaæ pamiêæ o w³asnej to¿samoœci i przekazywaæ j¹ nastêp-
nym pokoleniom. Prawda o kresowym pochodzeniu z czasem zaciera³a siê,
a nowe pokolenia urodzone na OpolszczyŸnie ju¿ uznawa³y j¹ za swój dom.

Z pragnienia utrwalenia pamiêci o kresowych korzeniach i to¿samoœci
przybyszy powsta³a wydana przez Pañstwowy Instytut Naukowy – Instytut Œl¹ski
w Opolu ksi¹¿ka pt. Pamiêæ o kresowych korzeniach to¿samoœci pod redakcj¹
ks. Hanicha. Pomieszczono w niej 12 opracowañ naukowych i popularnonauko-
wych, w tym materia³y historyczne i wspomnieniowe dotycz¹ce dawnego Poto-
ka Z³otego: opublikowane przed czternastu laty w pracy zbiorowej Potok Z³oty

jaki w pamiêci pozosta³ (Wabienice 1996) oraz niepublikowane jeszcze zapiski
kronikarskie ksiêdza Romana Pietruskiego, proboszcza Potoka Z³otego z lat
1937–1945. Ta pionierska praca z pewnoœci¹ wype³ni lukê w piœmiennictwie
dotycz¹cym tego tematu i bêdzie zachêt¹ do dalszych badañ nad tradycj¹ kultu-
row¹ ekspatriantów. Wœród autorów wymieniæ mo¿na znanych badaczy intere-
suj¹cych siê tematyk¹ kresow¹ od lat, m.in.: Stanis³awa S³awomira Niciejê, An-
drzeja Hanicha, Tomasza Zauchê i Micha³a Lisa.
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Ksi¹¿kê otwiera szkic przedrukowany za Przewodnikiem po Polsce w czte-

rech tomach dotycz¹cy Podola i Górnego Nadbu¿a1, z którego czytelnik (w do-
myœle – turysta) czerpaæ mo¿e m.in. informacje o: po³o¿eniu geograficznym
Podola, ukszta³towaniu powierzchni, osobliwoœciach geologicznych (miodobo-
rach), warunkach klimatycznych, a tak¿e zabytkach przedhistorycznych (takich
jak naczynia, wyroby z koœci i kamienia, pos¹gi Œwiatowida, kamienie ofiarne),
roli Podola w historii Polski, bogactwach naturalnych regionu, rozwoju rolnic-
twa, przemys³u i handlu oraz najwa¿niejszych centrach handlowych, a tak¿e ty-
pie osadnictwa. Autor wylicza popularne trasy turystyczne i ich atrakcje archi-
tektoniczne i krajobrazowe.

Opracowanie Stanis³awa S³awomira Nicieji pt. Tarnopol – stolica Podola

dotyczy – jak wskazuje tytu³ – Tarnopola (przedruk z „Nowej Trybuny
Opolskiej” 2010, nr 30). Miasto za³o¿one przez Jana Tarnowskiego by³o przez
wieki terenem wielu walk – rabowali je Tatarzy, Turcy, Kozacy, Moskale,
Szwedzi, Niemcy, Austriacy, bolszewicy, banderowcy. „£atwiej by³oby wymie-
niæ wojnê, która go [Tarnopol – B.G.] oszczêdzi³a” – stwierdza Nicieja (s. 14).
Historyk omawia dzieje Tarnopola i wymienia znakomite osobistoœci wywo-
dz¹ce siê z tego miasta. Kiedy po 1945 roku, na mocy uk³adu z Ja³ty, Tarnopol
znalaz³ siê poza granicami Polski, wysiedlono stamt¹d 400 tys. Polaków. Jak
dowodzi Nicieja, przesiedleñcy w tej ekstremalnej sytuacji starali siê zachowaæ
choæby minimum stabilizacji, okreœlaj¹c je „syndromem Kargula i Pawlaka”.
Wœród przesiedlonych na Œl¹sk Opolski by³ ks. Antoni Adamiuk (opolski
biskup sufragan) oraz „heraldowie prawdy”: Czes³aw Blicharski (podczas
II wojny œwiatowej by³ bombardierem, do Polski wróci³ dopiero w 1956 roku,
a po przejœciu na emeryturê zaj¹³ siê dokumentowaniem dziejów Tarnopola;
wyda³ dziesiêæ ksi¹¿ek z serii „Miscellanea Tarnopolskie”) i Tadeusz Bednar-
czuk (napisa³ wiele artyku³ów o losach Kresowiaków i „wywózkach” na Sybir
jako dziennikarz „Trybuny Opolskiej”, a po przejœciu na emeryturê wyda³ dzie-
siêæ ksi¹¿ek oraz zdoby³ materia³ dokumentacyjny dotycz¹cy losów Kresowia-
ków i zbrodni banderowskich).

Andrzej Hanich w studium pt. Uwarunkowania i przebieg powojennej

„repatriacji” Polaków z Kresów Wschodnich na Œl¹sk Opolski (1945–1946)

podejmuje temat uwarunkowañ i przebiegu przesiedlenia Kresowiaków na
Œl¹sk Opolski: zagarniêcie Kresów Wschodnich przez ZSRR, decyzje mocarstw
dotycz¹cych powojennych granic pañstwa polskiego (uk³ady z Teheranu, Ja³ty
i Poczdamu), przy³¹czenie Œl¹ska Opolskiego do Polski, a tak¿e tragiczne
doœwiadczenia Polaków podczas okupacji sowieckiej, niemieckiej, ponownie
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sowieckiej i masowe mordy dokonywane przez nacjonalistów ukraiñskich.
Badacz podkreœla, i¿ wyposa¿enie kulturowe Kresowiaków kontrastowa³o
znacznie z poziomem cywilizacyjnym, jaki zastali na Œl¹sku Opolskim. „Polacy
nie mogli mieszkaæ z Niemcami. Bariera psychologiczna by³a zbyt wielka. Nikt
wtedy nie wierzy³, ¿e po epoce pieców krematoryjnych mo¿liwe bêdzie zgodne
wspó³¿ycie z – jak wtedy mówiono – «narodem zbrodniarzy»” – pisze Hanich
(s. 23). Kresowiakom w oswajaniu krajobrazu pomog³y zabrane ze sob¹
przedmioty kultu religijnego, które stanowi³y „symboliczn¹ cz¹stkê [...] dotych-
czasowego œwiata”. Badacz opracowa³ tabelê ilustruj¹c¹ pochodzenie obrazów
i obecne ich miejsce. Jej analiza pozwala stwierdziæ, ¿e Kresowiacy przywieŸli
na Opolszczyznê siedemnaœcie obrazów maryjnych, dwa z wizerunkiem Jezusa
Chrystusa, przy czym a¿ szesnaœcie z nich pochodzi³o z archidiecezji lwowskiej.

Opracowanie Tomasza Zauchy pt. Zarys dziejów Koœcio³a rzymskokatolickie-

go w Potoku Z³otym, powiat Buczacz, województwo tarnopolskie zosta³o po-
œwiêcone historii Koœcio³a rzymskokatolickiego w Potoku Z³otym. Autor zwra-
ca uwagê, i¿ wczesne dzieje tego miasta znane s¹ w kilku niemo¿liwych do
pogodzenia wersjach, a nadanie miastu tej nazwy nale¿y wi¹zaæ z jego lokacj¹,
niezale¿nie od w¹tpliwoœci, z którym z przedstawicieli Potockich siê ono ³¹czy
(stra¿nikiem koronnym Miko³ajem Potockim czy którymœ z jego synów). Po
takich uwagach wprowadzaj¹cych Zaucha omawia dzieje klasztoru dominika-
nów i parafii w Potoku Z³otym. W centrum jego zainteresowañ badawczych
znalaz³y siê tak¿e kaplice parafialne (ich dzieje od 1681 roku do wybuchu
II wojny œwiatowej). Spor¹ czêœæ zajmuje monografia koœcio³a parafialnego
pw. Nawiedzenia NMP i œw. Szczepana. W œwietle badañ i dokumentów histo-
rycznych koœció³ ten jest datowany na lata 30. XVIII wieku. Wybudowano go
w stylu gotyckim z tzw. rzutem krzy¿owym. O ile architektura zachowa³a siê do
naszych czasów w formie pozwalaj¹cej na analizê jej pierwotnych form, o tyle
wyposa¿enie uleg³o zniszczeniu w czasach sowieckich. Œwi¹tynia zosta³a zam-
kniêta w 1945 roku i urz¹dzono w niej sk³ad zbo¿a i skór. Dopiero w 1992 roku
miejscowa spo³ecznoœæ wyznania rzymskokatolickiego odzyska³a koœció³, który
do dziœ jest odnawiany.

Stanis³aw Jankowski (O moim Potoku Z³otym na Podolu opowieœæ sentymen-

talna) równie¿ podj¹³ próbê opracowania „monografii” Potoka Z³otego na
podstawie w³asnych wspomnieñ. Opolanin – pasjonat Potoka Z³otego, miejsca
swego pochodzenia – prezentuje miasto na tle najdawniejszych dziejów Podola,
powiat Buczacz przed II wojn¹ œwiatow¹, najwa¿niejsze zabytki, nazwiska
mieszkañców w okresie miêdzywojennym, a tak¿e ich ¿ycie spo³eczno-kultural-
ne: zwyczaje doroczne i rodzinne, rozwój kultury i sportu, codziennoœæ. W swo-
jej opowieœci wspomnieniowej nie pomija po¿arów w Potoku Z³otym, dziejów
miasta podczas II wojny œwiatowej (m.in. mordy banderowske, tragedie
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¯ydów) a¿ do wyjazdu na zachód. I chocia¿ tekst zawiera drobne b³êdy czy
nieœcis³oœci wynikaj¹ce z up³ywu czasu, to jest on wartoœciowym udokumento-
waniem przedwojennej historii miasta.

W omawianej publikacji zbiorowej pomieszczono tak¿e zapiski kronikarskie
parafii Potok Z³oty z lat 1943–1945 ks. Romana Pietruskiego, ówczesnego
proboszcza. Ksi¹dz Pietruski urodzi³ siê w 1880 roku we Lwowie, zmar³
w 1962 roku w Minkowicach O³awskich. Po jego œmierci zapiski zosta³y
powielone i jedn¹ z kopii El¿bieta Mitek z Wroc³awia (dawna mieszkanka Poto-
ka Z³otego) przekaza³a ks. Hanichowi, który przepisa³ je, a nastêpnie wyodrêb-
ni³ z nich czêœæ dotycz¹c¹ losów potockich. Ponadto umieœci³ zapiski na tle
dawnych dziejów Potoka Z³otego i pocz¹tków parafii, wzbogaci³ informacjami
o fundacji koœcio³a i obrazie Matki Boskiej Potockiej oraz prezentacj¹ ksi¹g
metrykalnych i kaplic filialnych. Tym samym mo¿na oceniaæ, ¿e ks. Hanich
uratowa³ ten wa¿ny dokument.

Tadeusz Kukiz opracowa³ rys historyczny obrazu Matki Boskiej Z³otopotoc-
kiej w artykule pt. Obraz Matki Boskiej Z³otopotockiej w koœciele parafialnym

w Wabienicach na Dolnym Œl¹sku (przedruk z ksi¹¿ki Potok Z³oty jaki w pamiê-

ci pozosta³...). Nie jest znany autor ani czas powstania tego wizerunku (po-
cz¹tek XVIII w.?). Jak ocenia Kukiz, obraz nale¿y do tzw. p³acz¹cych wizerun-
ków s³yn¹cych ³askami. Kiedy w 1945 roku ludnoœæ z Potoka Z³otego osiedli³a
siê m.in. w Wabienicach, ks. Rozwód, ówczesny proboszcz, nie umieœci³ go
w koœciele, gdy¿ uwa¿a³ pobyt na Dolnym Œl¹sku za tymczasowy. Dopiero po
szesnastu latach (w 1958 roku) ks. Tadeusz Jordanek, jego nastêpca, zawiesi³
obraz w koœciele, rozwin¹³ jego kult; wizerunek ten czczony jest do dziœ. Kukiz
swój monograficzny szkic dope³ni³ pieœni¹ Do Matki Bo¿ej Z³otopotockiej.

W dalszej czêœci publikacji znalaz³y siê fragmenty o powiecie buczackim
z Przewodnika po województwie tarnopolskim, wydanego przez Wojewódzkie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Tarnopolu w 1928 roku, w opraco-
waniu Arkadiusza Szymczyny (przedruk z „Kalendarza G³ubczyckiego” 2006,
s. 155–159). S¹ to podstawowe wiadomoœci o tym¿e powiecie – po³o¿enie,
ukszta³towanie powierzchni, zabytki (zamek, rynek, koœció³ farny, cerkiew
œw. Miko³aja w Buczaczu, ruiny zamku Buczackich w Podzameczku, ruiny
zamku Potockich w Potoku Z³otym, zamki w Jaz³owcu, Rakowcu, Porchowej),
atrakcje krajobrazowe (jary dniestrowe).

Buczaczem zainteresowa³ siê tak¿e Stanis³aw S³awomir Nicieja, który
nazywa je miasteczkiem Potockich (st¹d tytu³: Buczacz – miasteczko Potockich;
przedruk z „Nowej Trybuny Opolskiej” 2010, nr 30). Historyk przywo³uje
postaæ ks. Ludwika Rutyny – przesiedlonego po wojnie do KoŸla œwiadka
mordów banderowskich podczas II wojny œwiatowej. W 1990 roku ks. Rutyna
(jako emeryt) wróci³ do Buczacza i rozpocz¹³ tam prace przy oddanym
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wówczas Polakom koœciele farnym (zamienionym po wojnie na sk³adowisko
koksu i kot³owniê). Dziêki ks. Rutynie wiele kresowych dzie³ sztuki zosta³o
uratowanych.

Wyrazem têsknoty za utraconymi Kresami – szczególnie ziemi¹ podolsk¹
i tarnopolsk¹ – oraz wiary w powrót tych ziem do Polski, a ich dawnych
mieszkañców do rodzinnych domów na Wschodzie jest wiersz K³aniam siê

Tobie Mariana Zemana.
Z kolei Irena Kalita (Powstanie i dzia³alnoœæ Zwi¹zku Potoczan) omawia

powstanie i dzia³alnoœæ Zwi¹zku Potoczan (przedruk z ksi¹¿ki Potok Z³oty jaki

w pamiêci pozosta³...). Nieformalnie dzia³alnoœæ zwi¹zkowa rozpoczê³a siê
w latach 60., kiedy to z inicjatywy Micha³a Swaryczewskiego odby³a siê
pielgrzymka dawnych Potoczan do Matki Boskiej Potockiej w Wabienicach.
Natomiast Micha³ Lis (Przywo³ywanie czasu dokonanego) przedstawia obraz
„utraconego kraju rodzinnego” na podstawie w³asnych wspomnieñ. Autor
zachêca do lektury przedwojennych przewodników oraz S³ownika geograficzne-

go Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. Jak pisze Lis, „[...] prze-
wodniki takie mog¹ utrwaliæ wiedzê o pozostawionych na Wschodzie rodzin-
nych stronach” (s. 175).

Niniejsze omówienie artyku³ów nie wyczerpuje wszystkich zagadnieñ podjê-
tych w ksi¹¿ce. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, i¿ autorzy, których pozyska³ do
tego kresowego tomu ks. Hanich, przeprowadzili pionierskie badania, a oma-
wiane opracowanie zajmuje wa¿ne miejsce w badaniach nad histori¹ i tradycj¹
kresow¹. Do jego lektury zachêca nie tylko bogactwo zaprezentowanych treœci,
lecz tak¿e ciekawy materia³ ilustracyjny, tj. liczne zdjêcia i mapy.

Barbara Górnicka

Jerzy Sperka, W³adys³aw ksi¹¿ê opolski, wieluñski, kujawski, dobrzyñski, pan

Rusi, palatyn Wêgier i namiestnik Polski (1326/1330-8 lub 18 maja 1401),

Kraków 2012, 508 ss.

Ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk to postaæ raczej ma³o znana, nawet w œwiado-
moœci spo³ecznej na Górnym Œl¹sku nie jest obecna jako postaæ znacz¹ca;
zreszt¹, jak wielu jego pobratymców z piastowskiej dynastii. Osob¹ ksiêcia
interesowa³o siê jakiœ czas temu g³ównie grono badaczy opolskich1. Jego
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A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001.


