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RECENZJE

Kresowianie na Œl¹sku Opolskim, red. Maria Kalczyñska przy wspó³pracy

Krystyny Rostockiej i El¿biety Treli-Mazur, Opole 2011, 390 ss.

Znaczn¹ czêœæ powojennych mieszkañców Œl¹ska Opolskiego stanowi¹
przesiedleñcy z Kresów Wschodnich. Wysiedleni ze swojej rodzinnej ziemi,
znaleŸli siê na obcym im geograficznie i kulturowo terenie, który musieli
zaadaptowaæ. Nie by³o to ³atwe zadanie wobec zderzenia kultur ludnoœci
nap³ywowej i miejscowej. Poczucie obcoœci nie sprzyja³o krzewieniu wiedzy
o kresowych korzeniach i historii. Dopiero w 1989 roku, kiedy Polska sta³a siê
demokratycznym pañstwem, Kresowiacy zamanifestowali potrzebê integracji –
wtedy to powsta³o Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
-Wschodnich we Wroc³awiu (Zarz¹d G³ówny), zorganizowano równie¿ spotka-
nie Sybiraków w Opolu. Od tego momentu badacze zaczêli rozwijaæ swoje
zainteresowanie tematyk¹ kresow¹, ale zmar³o ju¿ wielu nosicieli tradycji
i œwiadków historii. Do dziœ literatura na temat Kresowiaków nie jest najbogat-
sza. Lukê w tym zakresie stara siê wype³niaæ Maria Kalczyñska (z Politechniki
Opolskiej) przy pomocy Krystyny Rostockiej (Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”) i El¿biety Treli-Mazur (Uniwersytet Opolski). W 2010 roku badaczka
ta zainicjowa³a projekt „Kresowianie na Œl¹sku Opolskim po 1945 roku”,
którego wynikiem sta³a siê omawiana monografia. W tej próbie opisania historii
i powojennych losów Kresowiaków na OpolszczyŸnie pomieszczono 54 teksty
autorstwa 48 osób.

Publikacjê podzielono na trzy czêœci: Szkice i rozprawy, Wspomnienia i do-
kumenty oraz Informator kresowy. Ca³oœæ poprzedza „s³owo wprowadzaj¹ce”
Jerzego Skubisa (rektora Politechniki Opolskiej) o przybyszach zza Buga pt.
Stacja Opolszczyzna. Refleksje, uwagi wstêpne od redakcji oraz interesuj¹ce
studium Adama Wierciñskiego O ekspatriantach i wypêdzonych, w którym
autor podkreœla, i¿ kresowa historia sprawia trudnoœci nawet historykom, nie
³atwo jest tak¿e dziœ znaleŸæ okreœlenie, które objê³oby tych wszystkich ludzi,
którzy po II wojnie œwiatowej opuœcili Kresy Wschodnie.



Na Szkice i rozprawy sk³adaj¹ siê trzy grupy tekstów. W pierwszej z nich
(Z kart historyków) g³os zabieraj¹ historycy. El¿bieta Trela-Mazur (Baga¿ do-
œwiadczeñ kresowych) omawia losy rodzin kresowych za czasów okupacji,
eksponuj¹c m.in. takie tematy jak: terror, propaganda, aresztowania Polaków,
nacjonalizacja przemys³u, upañstwowienie handlu oraz banków, sowietyzacja
oœwiaty, nauki i obyczajów, depolonizacja za czasów okupacji radzieckiej oraz
oœwietlenie i zaktywizowanie nacjonalizmu, a tak¿e szowinizm ukraiñski
podczas okupacji niemieckiej. Z kolei Bogdan Cima³a (Uwarunkowania wysied-
leñ z Kresów) zainteresowa³ siê procesem wysiedleñ Polaków na Zachód oraz
decyzjami mocarstw dotycz¹cymi ekspatriacji. Autor zwraca uwagê tak¿e na
trudnoœci zwi¹zane z zasiedlaniem nowych terenów (m.in. problem „dzikiego
osadnictwa”). W szkicu Danuty Kisielewicz (Weryfikacja narodowoœciowa i prob-
lemy osadnictwa w dzia³alnoœci wicewojewody œl¹skiego Arki Bo¿ka) zostaj¹
nakreœlone problemy weryfikacji narodowoœciowej i osadnictwa. Kisielewicz
poddaje analizie dzia³alnoœæ Arki Bo¿ka, wicewojewody œl¹skiego, oraz oma-
wia wiele zagadnieñ, z którymi przysz³o mu siê zmierzyæ po 1945 roku. Jednym
z najwa¿niejszych by³a tzw. ch³onnoœæ osadnicza. Pozytywnie ocenia Bo¿ka,
uznaj¹c, ¿e „Sprosta³ wyzwaniom, jakie wyznacza³y mu rz¹d i w³adza «ludo-
wa», której cele i zadania mia³ obowi¹zek realizowaæ. Dobrze spe³nia³ tak¿e
oczekiwania œl¹skiej ludnoœci, której by³ przecie¿ przedstawicielem. Wykony-
wa³ swoje powinnoœci zgodnie z ówczesnymi regu³ami i zasadami, tak aby
zachowaæ to¿samoœæ zarówno Œl¹zaków, jak i Polaków z Kresów oraz Polski
centralnej, doprowadziæ do ich zgodnego wspó³¿ycia, a z biegiem lat do
integracji” (s. 55). Andrzej Hanich (Powojenna „repatriacja” Polaków z Kre-
sów Wschodnich na Œl¹sk Opolski) analizuje przyczyny wysiedlenia Kresowia-
ków i przebieg zasiedlania tzw. Ziem Zachodnich. Jego zdaniem adaptacja
ludnoœci kresowej by³a bardzo trudna. Zderzenie odmiennych kultur doprowa-
dzi³o do narastania stereotypów grupowych (nazywanie Kresowiaków „ciem-
niakami zza Buga” przez Polaków z centrum kraju i „chadziajami” lub
„Ukraiñcami” przez Œl¹zaków) oraz izolacji w obrêbie poszczególnych przyby-
szy, zró¿nicowanych etnicznie. Po II wojnie œwiatowej wytworzy³a siê wœród
Kresowiaków tendencja do unikania koœcio³ów, w których duszpasterzami byli
Œl¹zacy, i tworzenia tzw. koœcio³ów repatrianckich, w których na mod³ê
wschodni¹ msze œw. sprawowali ksiê¿a przybyli ze Wschodu. Skupiali siê oni
wokó³ kresowych wizerunków (zob. opracowane przez Hanicha ich pochodze-
nie oraz rozmieszczenie na Œl¹sku Opolskim). Kresowiacy przywieŸli na
Opolszczyznê siedemnaœcie obrazów maryjnych, dwa z wizerunkiem Jezusa
Chrystusa, przy czym a¿ szesnaœcie z nich pochodzi z archidiecezji lwowskiej.
Arkadiusz Szymczyna (Dzia³alnoœæ osadnicza Punktu Etapowego PUR w G³ub-
czycach w latach 1945–1947) omawia proces przesiedleñ Kresowiaków
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i wysiedlenia Niemców z powiatu g³ubczyckiego. Historyk ten przedstawia
dzia³alnoœæ Punktu Etapowego PUR, podaje daty przybycia transportów ze
Wschodu, liczbê rodzin, miejsce wyjazdu i przetransportowania oraz akcji
wysiedlania Niemców. Dokonuje tak¿e podsumowania ca³ej akcji osiedleñczej.
Ksawery Jasiak (Kresowi „¿o³nierze wyklêci”. Wspomnienie o kpt. Marianie
Ni¿ankowskim ps. „Junosza”) przedstawia sylwetkê Mariana Ni¿ankowskiego
– „¿o³nierza wyklêtego”, któr¹ opracowa³ na podstawie dokumentów archiwal-
nych, wspomnieñ Ni¿ankowskiego z AK, „Zeszytów Historycznych Œwiatowe-
go Zwi¹zku AK i WiN” oraz dokumentów UB w Opolu i Katowicach.

W grupie tematycznej Perspektywy badawcze znajduj¹ siê cztery artyku³y,
których autorzy zachêcaj¹ do pog³êbionych badañ nad Kresowiakami na Opol-
szczyŸnie. Jako pierwsza prezentuje wyniki swych badañ nad pochodzeniem,
rozmieszczeniem i liczebnoœci¹ Kresowiaków w poszczególnych powiatach
województwa opolskiego El¿bieta Dworzak (Mieszkañcy Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej na ziemi opolskiej po 1945 r. Pochodzenie, rozmieszczenie,
liczebnoœæ). Wskazuje ona na fakt, i¿ niemal 1/4 mieszkañców tego regionu
wywodzi siê z Kresów Wschodnich. Najwiêcej spoœród nich zamieszka³o
w powiecie g³ubczyckim, gdzie stanowili po 1945 roku a¿ 69,9% ogó³u
mieszkañców. Wymieni³a tak¿e miejscowoœci pochodzenia ekspatriantów i miejsca
ich osiedleñ grupowych. Z kolei Tomasza Sitnika (Z badañ nad dziedzictwem
kulturowym Kresowiaków) interesuj¹ procesy adaptacji i integracji kulturowej
w obrêbie dwu grup tworz¹cych spo³ecznoœæ Œl¹ska Opolskiego – Kresowia-
ków i ludnoœci miejscowej. Przywo³uje on wiele materia³ów œwiadcz¹cych
o uprzedzeniach miêdzy grupami wynikaj¹cych z odmiennoœci kulturowych,
przejawiaj¹cych siê m.in. w ró¿nym po¿ywieniu, ubiorze czy sposobie œwiêto-
wania. Wed³ug niego z czasem dosz³o jednak do rozpadu zintegrowanych kultur
i wzajemnego zapo¿yczania wzorców, co z kolei by³o podstaw¹ do zaistnienia
spo³eczno-kulturowej integracji. Magdalena Górniak (Osadnictwo w Starym
Lesie po 1945 r.) przedmiotem badañ uczyni³a proces zasiedlania Starego Lasu
(pow. nyski), a tak¿e adaptacjê przybyszy do nowych warunków mieszkalnych.
Jak pisze Górniak, Kresowiacy – osiedlaj¹c siê Starym Lesie – wprowadzali do
mieszkañ wiele „rozwi¹zañ” ze Wschodu (m.in. w rozmieszczaniu mebli).
Pierwsze lata pobytu w tej wsi z racji ró¿nic cywilizacyjnych by³y dla nich
czasem nabywania wiedzy technicznej i gospodarczej od ludnoœci miejscowej.
Ci¹g³e przekonanie Kresowiaków o tymczasowoœci pobytu by³o przyczyn¹
bardzo powolnej adaptacji. Krzysztof Kleszcz (Gwara kresowa na Œl¹sku
Opolskim) podj¹³ tematykê zanikaj¹cej na badanym obszarze gwary kresowej.
Na podstawie materia³u jêzykowego zebranego od informatorów z Bi³ki
Szlacheckiej, Bi³ki Królewskiej oraz Barszczowic, mieszkaj¹cych obecnie
w GrodŸcu, Goœciêcinie i UjeŸdzie, jêzykoznawca ten podda³ analizie system
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jêzykowy mieszkañców tych miejscowoœci. Ocenia on, i¿ „wyrwanie gwary od
pod³o¿a”, na którym dialekty kresowe wyrasta³y, oraz pos³ugiwanie siê ni¹
przez coraz to mniejsz¹ liczbê Kresowiaków, a tak¿e nieprzekazywanie jej
nastêpnym pokoleniom to czynniki prowadz¹ce do jej zaniku.

Trzecia grupa tematyczna Szkiców i rozpraw nosi tytu³ Kresowianie na
OpolszczyŸnie. W opracowaniach tych autorzy podejmuj¹ próbê przybli¿enia
sylwetek Kresowiaków, którzy przyczynili siê do rozwoju Opolszczyzny.
Znajduje siê tu artyku³ bpa Jana Kopca (Kresowi biskupi w Opolu) o Antonim
Adamiuku i Janie Bagiñskim, kresowych biskupach w diecezji opolskiej. Anna
Rajchel (Ksi¹dz proboszcz Edward Kucharz – duszpasterz Kresowian w Opolu)
wspomina zmar³ego proboszcza parafii Matki Boskiej Bolesnej i œw. Wojciecha
w Opolu. Antoni Guzik (Udzia³ Kresowian w powstaniu i rozwoju Politechniki
Opolskiej) prezentuje sylwetki Kresowiaków i eksponuje ich udzia³ w powsta-
niu oraz rozwoju Politechniki Opolskiej, która „korzeniami” siêga tradycji
Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, ta natomiast swój rodowód wywodzi z Poli-
techniki Lwowskiej. Wœród osób zas³u¿onych znaleŸli siê m.in. Antoni Plami-
tzer, Roman Klus, Maria Wanda Jastrzêbska, Antoni Guzik, Boles³aw Si³ka,
Wojciech Si³ka, Jerzy Kajetan Hickiewicz, Leon Troniewski, Piotr Wach,
Zygmunt Kasperski, Bronis³aw Weryñski, Tadeusz Szostek, Ryszard Rojek,
Ryszard Ciecierski. Z kolei Jerzy Duda i Dariusz Dzionek (Kresowe rody
nauczycielskie w Opolu) pisz¹ o narodzinach polskiej oœwiaty na OpolszczyŸnie
i kresowych rodach nauczycielskich (Ptasiewiczów, Jeœmanów, Grólów, Jaku-
bowskich, Mazurów i Szewczyków), a Irena Koœciów (Bibliotekarze kresowi na
Œl¹sku Opolskim) o kresowych bibliotekarzach – Annie Bednarowskiej, Wan-
dzie Banasiak, Jadwidze Bi³gorajskiej, Marii Cichoñ, Marii Deblessem z domu
Blahaczek, Irenie Iwanowskiej, Stefanii Smajek, Tadeuszu Sto¿ku, Edwardzie
Tomaszewskim, Kamili Wartanowicz z domu Œlusarek, Janinie Wojczykowej.
Szkic El¿biety Treli-Mazur (Tradycje leœnictwa kresowego) dotyczy tradycji
polowañ na Kresach zapocz¹tkowanej przez cz³onków Galicyjskiego Towarzy-
stwa £owieckiego i absolwentów Wydzia³u Lasowego Politechniki Lwowskiej.
Harcmistrz Andrzej Dobrzyñski (Kresowiacy w harcerstwie opolskim) omawia
udzia³ Kresowiaków w tradycjach harcerskich na OpolszczyŸnie. Jak ocenia,
mimo niesprzyjaj¹cych warunków harcerstwo rozwija³o siê bardzo prê¿nie,
powstawa³y nowe dru¿yny, szczególnie liczne przy gimnazjach i liceach. Wspo-
mina tak¿e hm. Jana Koz³owskiego, harcerza lwowskiego, oraz hm. W³ady-
s³awa Krê¿lewskiego, dh. Adama Dobosiewicza, dh. hm. Andrzeja Pó³ch³opka,
którzy przyczynili siê do rozwoju harcerstwa na badanym obszarze. Warto do-
daæ, ¿e do dziœ tradycje kresowe s¹ tu podtrzymywane, o czym œwiadczyæ mo¿e
wspó³praca opolskich harcerzy z cz³onkami Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu. Ksi¹dz Adam Szubka (Dzieje obrazu Matki
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Bo¿ej Bolesnej z Monasterzysk w Bogdanowicach) przybli¿a historiê przybycia
obrazu Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk do Bogdanowic. Podkreœla on,
¿e „jedyn¹ wartoœci¹ sta³¹, która pozwala³a ludziom trwaæ, by³a religijnoœæ
i zwi¹zana z ni¹ duchowoœæ” (s. 171). Ksi¹dz Antoni Joniec, wyje¿d¿aj¹c z Mo-
nasterzysk wraz z parafianami, zabra³ obraz z o³tarza i ukry³ w skrzyni. W ten
sposób znalaz³ siê w £añcucie w pa³acu Potockich, ale – jak podkreœla ks.
Szubka – ks. Joniec po wielu przemyœleniach postanowi³ przekazaæ go swemu
bratankowi Kazimierzowi Joñcowi, gdy ten odbuduje koœció³ w Bogdanowi-
cach. El¿bieta Dworzak omawia dzieje obrazu Matki Boskiej Patronki Sybira-
ków z GrodŸca (Dzieje obrazu Matki Boskiej Patronki Sybiraków z GrodŸca).
Grodziec zamieszkuj¹ obecnie w znacznej wiêkszoœci przesiedleñcy z Bi³ki
Szlacheckiej. W 1961 roku proboszczem w GrodŸcu zosta³ ks. Edmund Cisak,
Kresowiak oraz sybirak, który – dowiedziawszy siê o obrazie Matki Boskiej
„przyby³ej” wraz z ludnoœci¹ ze Wschodu – rozpocz¹³ starania o umieszczenie
go w tutejszym koœciele. Od dnia koronacji (1.05.1994) Matka Boska z grodziec-
kiego obrazu czczona jest oficjalnie jako Patronka Sybiraków.

Drug¹ czêœæ monografii stanowi¹ Wspomnienia i dokumenty prezentowane
przez Kresowiaków (dzia³ Kresowianie o sobie) oraz przez kronikarzy (Kreso-
wianie w pamiêci kronikarzy). Swoimi prze¿yciami dziel¹ siê: W³adys³aw
¯o³nowski (Exodus wymuszony przez mocarstwa), Andrzej Skibniewski (Kufe-
rek z pami¹tkami), Adam Frei (Wolne miasto królewskie Busk), Jerzy Hickie-
wicz (70. rocznica tajemnicy Czarnego Lasu. M³odzieñcze wspomnienia ze
Stanis³awowa), Czes³awa Mykita-Glensk (Lwów – Kluczbork – Opole), Danuta
Schetyna (Ze wspomnieñ rodzinnych. Zbigniew Schetyna 1924–1990 r.), Józef
Byczkowski (Moja droga do Polski), Anna Kownacka-Góral (Pierwsze lata na
Œl¹sku), Tadeusz Bednarczuk (Na TarnopolszczyŸnie zostawi³em swoje serce
i duszê). W rolê kronikarzy wcielili siê z kolei: Stanis³aw S³awomir Nicieja
(Stanis³awów i stanis³awowianie, Nadwórnianie na Górnym Œl¹sku), Arkadiusz
Szymczyna (Bronis³awa Bo³tuæ. Wspomnienia deportowanej na Syberiê 10 lute-
go 1940 r.), Milena J. Kalczyñska (Wêdrówka Józefa Konopackiego z Kamionki
Strumi³owej przez œwiat do Opola), Krzysztof Kleszcz (Relacje ekspatriantów
z Bi³ki Szlacheckiej i Bi³ki Królewskiej), Sylwia Socha (Prze¿y³em – Ludwik
Doliszny z Podola), Marek P. Czapliñski (Wspomnienia mojej babci wilnianki –
Jadwigi Malik), Pawe³ Szynkler (Stefania Bosa z Zarudzia na Wo³yniu), Maria
Kalczyñska (Tradycje pielgrzymkowe Kresowian. Wyprawa na Kresy Po³udnio-
wo-Wschodnie „czerwiec–lipiec 2010”).

Czêœæ trzeci¹ stanowi Informator kresowy. Jak sama nazwa wskazuje, czêœæ
ta zosta³a utworzona z myœl¹ o upowszechnieniu informacji o organizacjach
i instytucjach zajmuj¹cych siê problematyk¹ kresow¹. W dziale Instytucje pielêg-
nuj¹ce pamiêæ o Kresach znajduj¹ siê opracowania: El¿biety Dworzak i Ma³go-
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rzaty Goc (Tematyka kresowa w dzia³alnoœci Muzeum Œl¹ska Opolskiego
w Opolu), Janiny Baj (Muzealne spotkania z Kresami w Kluczborku), Prze-
mys³awa Harupy (Opolski Odzia³ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – kulty-
wowanie pamiêci o Kresach) i Haliny Nabrdalik (Radio Opole a tematyka
kresowa). W dziale pt. Stowarzyszenia kresowe autorzy przedstawili wybrane
towarzystwa: Irena Kalita i Jerzy Duda (Opolski Oddzia³ TMLIKP-W 1988–
2010), Alina Nocoñ (Informacje o dzia³alnoœci Oddzia³u TMLIKP-W w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu), Katarzyna Maler (Inicjatywy Kresowe g³ubczyczan), Wanda
Grajewska (Nyski oddzia³ TMLIKP-W), Halina Antonowicz (Informacje o dzia³al-
noœci Kresowian w Brzegu), Mieczys³aw Madziewicz (Wspó³praca Opola z Wi-
leñszczyzn¹ i perspektywy jej rozwoju).

Trzeci¹ czêœæ omawianej monografii zamykaj¹ Bibliografie i wykazy, a kon-
kretnie dwa opracowania autorstwa Weroniki Paw³owicz (Kresowiana w pol-
skich bibliotekach cyfrowych) i Jolanty Ko³odziejskiej (Wykaz organizacji i sto-
warzyszeñ kresowych oraz instytucji województwa opolskiego kultywuj¹cych
pamiêæ o Kresach).

Jak widaæ, redaktorzy monografii wraz z autorami podjêli próbê analizy
procesu „wrastania” Kresowiaków w ¿ycie spo³eczno-kulturalne Opolszczyzny,
eksponuj¹c znaczenie „kresowoœci” w tym regionie. Kompozycja (podzia³ na
czêœci i rozdzia³y) tego obszernego opracowania jest przemyœlana: na pocz¹tku
znajduj¹ siê opracowania dotycz¹ce t³a historycznego repatriacji oraz perspek-
tyw badawczych i monografie zas³u¿onych Kresowiaków, w dalszej czêœci
wyodrêbniono teksty Ÿród³owe oraz opracowane wywiady terenowe, a ca³oœæ
zamyka czêœæ informacyjna. Mo¿na oceniaæ, ¿e tak przygotowana monografia
stanowi wartoœciowe kompendium wiedzy o ekspatriantach na Œl¹sku Opol-
skim, zawiera bowiem m.in. wiele unikatowych w¹tków. Dodam jeszcze, ¿e do
jej lektury zachêcaj¹ nie tylko ciekawa i ró¿norodna tematyka poszczególnych
prac, lecz tak¿e cenny materia³ ilustracyjny – zdjêcia, dokumenty, pieczêcie,
obrazy oraz rysunki autorstwa Zbigniewa Korzeniowskiego. Trzeba przyznaæ,
¿e wieloautorskie i wielotematyczne studium, wpisuj¹ce siê w kanon studiów
etnohistorycznych, stanowi wyzwanie dla badaczy i na pewno zrodzi kolejne
pomys³y badawcze. Bêdzie z pewnoœci¹ równie¿ bezpoœrednim przyczynkiem
do kontynuacji badañ nad œwiadomoœci¹ etniczn¹ mieszkañców Opolszczyzny.

Polecaj¹c omawian¹ monografiê szerokiemu krêgowi odbiorców, od specjali-
stów po m³odzie¿ szkoln¹, zakoñczê jak¿e s³uszn¹ sugesti¹ Antoniego Kuczyñ-
skiego (zamieszczon¹ na ok³adce ksi¹¿ki), pisz¹cego tak: „[...] jej [monografii –
B.G.] wartoœæ merytoryczna, oryginalnoœæ i wieloœæ unikatowych w¹tków
zadecyduje, ¿e nie pozostanie ona bez czytelniczego odbioru i szerokiego rezo-
nansu, trafiaj¹c nie tylko do naukowego obiegu, wywo³uj¹c spory i dyskusje
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