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Wstêp

Ksi¹¿ka i prasa to wa¿ne przeka�niki medialne w kontaktach miêdzy-
narodowych, to szczególne atrybuty kultury narodowej, a tak¿e system
warto�ci spo³ecznych wpisanych w okre�lony proces historyczny.

W Kraju dzia³a wiele instytucji zajmuj¹cych siê dokumentacj¹ dorob-
ku pi�mienniczego Polonii i emigracji1. Tak¿e poza Polsk¹, w wielu o�rod-
kach polonijnych i zagranicznych, mo¿na spotkaæ osoby zajmuj¹ce siê
ochron¹, popularyzacj¹ czy dokumentacj¹ cennych poloników. Jednak do-
tychczasowa nasza wiedza na ten temat, szczególnie tych instytucji zagra-
nicznych, jest jeszcze zbyt ma³a i wymaga sta³ych uzupe³nieñ.

Po wydaniu pracy Biblioteki polskie za granic¹. Przesz³o�æ i tera�niej-
szo�æ (Katowice 2007) poni¿ej wymienione �rodowiska naukowe podjê³y siê
przygotowania kolejnego opracowania, kontynuuj¹cego i konsoliduj¹cego
badania zagadnieñ polonijno-bibliologicznych.

W wydaniu niniejszej ksi¹¿ki udzia³ mieli: Zak³ad Historii Ksi¹¿ki Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu �l¹skiego w Ka-
towicach, Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN � Instytu-
cie �l¹skim w Opolu, Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³uma-
czy w Europie (Association des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Eu-
ropa � APAJTE), Pracownia Bibliografii Poloników Zagranicznych Biblio-
teki Narodowej w Warszawie, Sekcja Zagranicznych Wydawnictw Ci¹g³ych
BN w Warszawie oraz Archiwum Polonii i Emigracji w Orchard Lake w USA.

Obecnie zajêto siê bardziej ogólnie tematyk¹ polskiej ksi¹¿ki i prasy.
Zebrano informacje dotycz¹ce instytucji i osób zajmuj¹cych siê opracowa-

1 Przede wszystkim wskazaæ nale¿y na agendy dzia³aj¹ce w BN w Warszawie.
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niami naukowymi jak równie¿ dokumentowaniem i popularyzacj¹ tej tema-
tyki w Kraju i za granic¹. Jednak s¹ to wci¹¿ rozeznania wstêpne i w miarê
mo¿liwo�ci redaktorzy i autorzy tomu bêd¹ je poszerzaæ i uzupe³niaæ o nowe
fakty i dane.

Zamiarem badaczy jest sukcesywne gromadzenie wiedzy na temat po-
lonijnej kultury ksi¹¿ki i prasy, tworzenie bazy jej instytucji oraz jej przed-
stawicieli. G³ówne zadanie stanowi zwrócenie wiêkszej uwagi na twórców
poloników: autorów, drukarzy, wydawców, ksiêgarzy, dziennikarzy, redak-
torów, bibliotekarzy, bibliofilów i innych pracowników zas³u¿onych dla tej
dziedziny wiedzy. Nale¿y tak¿e ujawniæ i przedstawiæ wa¿ne dla polskiej kul-
tury osoby tworz¹ce poza granicami kraju, wskazaæ na ich wk³ad w dzie-
je kraju osiedlenia. Jest równie¿ zamys³ stworzenia leksykonu pracowni-
ków polonijnej ksi¹¿ki i prasy w obiegu europejskim czy �wiatowym2. Na-
le¿y te¿ siêgn¹æ do idei badañ nad polsk¹ ksi¹¿k¹ za granic¹, jak¹ repre-
zentowa³ w bibliologii nie¿yj¹cy ju¿ prof. Andrzej K³ossowski, oraz odwo-
³aæ siê do dokumentacji poloników prasowych, prowadzonej przez Jana Ko-
walika. Poczynania te bêd¹ mog³y stanowiæ uzupe³nienie projektu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Rejestracja ksiêgozbiorów pol-
skich za granic¹ ze specjalnym uwzglêdnieniem dziedzictwa zagro¿onego.

Swoje teksty do niniejszej pracy zbiorowej przekazali m.in. naukowcy,
duchowni, przedstawiciele Polonii i emigracji, osoby interesuj¹ce siê proble-
matyk¹ szeroko rozumianej kultury ksi¹¿ki i prasy polonijnej, którym nieob-
cy jest polski dorobek kulturowy i naukowy znajduj¹cy siê poza granicami
naszego kraju, oraz ci, którzy zajmuj¹ siê jego dokumentacj¹ w kraju.

Tre�æ tej ksi¹¿ki sk³ada siê z kilku czê�ci. Pierwsz¹ � Kultura ksi¹¿ki,
dedykowano Andrzejowi K³ossowskiemu, znakomitemu badaczowi ksi¹¿ki
polskiej za granic¹. Nieprzemijaj¹c¹ warto�ci¹ w jego opracowaniach jest
uwzglêdnienie bogatego kontekstu uwarunkowañ spo³ecznych, politycz-
nych i kulturowych, opartych na szerokiej podstawie �ród³owej z za-
stosowaniem metod w³a�ciwych nowoczesnemu ksiêgoznawstwu3.

Drug¹ czê�æ � Kultura prasy � dedykowano Janowi Kowalikowi, uwa-
¿anemu za historyka bibliografii polonijnych. Jego niestrudzona praca
dokumentacyjna pozwoli³a na wszechstronne opracowanie prasy polskiej
diaspory za granic¹4.

2 Por.: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej ksi¹¿ki i prasy
w Niemczech. Oprac. M. K a l c z y ñ s k a. Opole 2001.

3 Por.: Historia ksi¹¿ki polskiej za granic¹. Problemy badawcze. Warszawa 1980;
Na obczy�nie. Ludzie polskiej ksi¹¿ki. Wroc³aw 1984; Polskie oficyny wydawnicze na ob-
czy�nie. Rys historyczny. Warszawa 1993, oraz Biblioteki polskie na obczy�nie. Warsza-
wa 1992.

4 Znany jest jako autor Bibliografii czasopism polskich wydanych poza granicami
Kraju od wrze�nia 1939 roku. T. 1�5. Lublin 1976�1988.
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Biografie tytu³owych postaci, naszych poprzedników w dziele doku-
mentacji poloników ksi¹¿kowo-prasowych, znalaz³y siê w rozdzia³ach wpro-
wadzaj¹cych do tematyki danej czê�ci ksi¹¿ki.

W pierwszej czê�ci zaprezentowano artyku³y odnosz¹ce siê do proble-
matyki kultury ksi¹¿ki polskiej za granic¹. Zamieszczono w sumie 9 tek-
stów (artyku³ów i komunikatów), mówi¹cych o sytuacji ksi¹¿ki polonijnej
w �wiecie. Zbiór otwiera artyku³ Danuty Bilikiewicz-Blanc na temat zwi¹z-
ków przek³adu literatury polskiej w �wiecie z polityk¹. Autorka kieruje Pra-
cowni¹ Bibliografii Poloników Zagranicznych w Bibliotece Narodowej i od
wielu lat zajmuje siê systematyczn¹ dokumentacj¹ poloników. Prezentowa-
ny w artykule materia³ badawczy stanowi podstawê do dalszych opracowañ
tej kwestii.

Maria Kalczyñska skupia uwagê na problematyce badawczej dotycz¹cej
wspó³czesnej kultury ksi¹¿ki polskiej za granic¹, szczególnie akcentuj¹c
tematykê polsko-niemieck¹. Autorka przedstawia czynniki warunkuj¹ce
kontekst badañ bibliologicznych, wpisanych w aspekt interdyscyplinarnych
studiów kulturowo-spo³ecznych. Widzi wa¿ne zadanie dla bibliologii w po-
pularyzacji i ochronie poloników.

W tematykê bibliotekarstwa polonijnego, obecnego na ³amach �Polskiej
Bibliografii Bibliologicznej� w latach 1989�2004, wprowadza materia³
Hanny Langer. Autorka dokona³a szczegó³owej analizy jednego z podsta-
wowych �róde³ wiedzy o szeroko rozumianym bibliotekarstwie polonijnym.

Opracowanie Krystyny Leonowicz-Babiak ukazuje wp³yw publikacji
Stowarzyszenia Chrze�cijañskiej S³u¿by Narodów na �wiadomo�æ politycz-
n¹ Polonii w latach 1982�1987. Autorka zwraca uwagê na wa¿ny okres
w dziejach Europy �rodkowej, który doprowadzi³ do niepodleg³o�ci Polski
i innych krajów postsowieckich.

Agnieszka £akomy w swoim artykule skupia siê na metodach rozpo-
wszechniania i promocji polskiej ksi¹¿ki w�ród spo³eczno�ci dipisowskiej
w Niemczech w pierwszych latach po II wojnie �wiatowej. Omawia rekla-
my prasowe, katalogi wydawnicze oraz dzia³alno�æ Zrzeszenia Wydawców
i Dziennikarzy Polskich w Niemczech z siedzib¹ w Hamburgu, koordynu-
j¹cego akcje promocji polskiego dorobku ksi¹¿kowego w Niemczech.

Polonika kanadyjskie z Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz
w Montrealu przedstawi³a Halina Mokrzycka. Otrzymujemy przegl¹d jed-
nego z najwiêkszych ksiêgozbiorów poloników w Kanadzie (zbiory specjal-
ne, prasa). Wiele informacji zawartych w artykule pochodzi od dyrektor pla-
cówki Hanny M. Pappius, z któr¹ autorka nawi¹za³a kontakt.

Jacek Puchalski dokona³ analizy przebiegu programu, który prowadzi³
w Departamencie do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Grani-
c¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytu³ programu brzmi:
Rejestracja zbiorów polskich za granic¹ ze specjalnym uwzglêdnieniem dzie-
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dzictwa zagro¿onego. Okres lat dziewiêædziesi¹tych XX i pocz¹tku XXI wie-
ku przyniós³ nasilenie siê zjawisk niekorzystnych dla dzia³alno�ci biblio-
tecznej emigracji. Dlatego te¿ zespó³, dzia³aj¹cy pod naukowym kierownic-
twem Barbary Bieñkowskiej, podj¹³ siê opracowania poloników bibliotecz-
nych. Do koñca 2007 roku uda³o siê odnotowaæ kilkaset polskich bibliotek
dzia³aj¹cych wspó³cze�nie za granic¹.

Piotr Roguski przedstawia ma³o znany problem poloników niemieckich
odnosz¹cych siê do tematyki Polenlieder � dziewiêtnastowiecznych nie-
mieckich wierszy o Polsce, dotycz¹cych zrywów niepodleg³o�ciowych. Przy-
wo³uje wa¿niejsze utwory wydawane w antologiach niemieckich od XIX do
XX wieku oraz zwraca uwagê na wa¿no�æ tego problemu dla nauki, tak-
¿e dla kultury ksi¹¿ki polskiej w Niemczech.

Marian Bialas skupia siê na opisaniu z autopsji jednej z wa¿niejszych
instytucji kultury ksi¹¿ki polskiej w Kanadzie. Placówka ta dzia³a³a w latach
1984�1990, zajmowa³a siê nie tylko handlem ksi¹¿k¹, ale by³a te¿ o�rodkiem
spotkañ, wystaw, dyskusji, konkursów i centrum informacyjnym o polskich
wydarzeniach kulturalnych, zarówno w Kanadzie, jak i na �wiecie.

W drugiej czê�ci omawianej pracy znalaz³y siê artyku³y zwi¹zane z te-
matyk¹ polonijnej prasy. Zamieszczono 10 tekstów (artyku³y, komunikaty
i dokumenty).

Przedmiotem artyku³u Krzysztofa Alberskiego sta³a siê problematyka
gromadzenia bie¿¹cych czasopism polonijnych w Bibliotece Narodowej.
Tekst sk³ada siê z trzech czê�ci. W pierwszej autor przedstawia krótk¹ hi-
storiê Narodowej Ksi¹¿nicy; w drugiej � charakteryzuje emigracjê polonij-
n¹ w ujêciu historycznym i statystycznym, a w trzeciej � analizuje pro-
cesy gromadzenia bie¿¹cych czasopism polonijnych w BN.

Arkadiusz Kugler i Waldemar Kugler zajêli siê tematyk¹ czasopi�mien-
nictwa uchod�ców polskich na Wêgrzech w czasie II wojny �wiatowej.
W artykule omawiane s¹ wa¿niejsze gazetki obozowe, które by³y jednym
z no�ników informacji o �wiecie. Do zaprezentowanych tytu³ów nale¿¹:
�Materia³y Obozowe�, �Katolickie Materia³y �wietlicowe�, �Wie�ci Polskie�.

Zagadnieniom wydawniczym polskiego duchowieñstwa w Niemczech
po�wiêcony jest tekst ks. Zdzis³awa Ma³eckiego. Autor omawia wybrane
wydawnictwa: Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech, Inspektoratu
Nauki Religii, Wydawnictwo ks. dziekana Ignacego Rabsztyna (Lorch,
Schwäbisch Gmünd), Wydawnictwo �S³owo Polskie � S³owo Katolickie�
(Dachau � Freimann � Monachium � Dillingen � Pary¿), Wydawnic-
two Polski Chrystusowej (Dachau � Freimann � Darmstadt).

Karol Makles opracowa³ wybrane zagadnienia czasopisma Stowarzy-
szenia �Wspólnota Polska� za lata 2002�2007, uwzglêdniaj¹c tematykê
ksi¹¿ki i prasy polskiej za granic¹. Zarysowa³ przy tym genezê pisma i jego
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zadania oraz poda³ przyk³ady artyku³ów, recenzji i omówieñ dotycz¹cych
tematu. W aneksie znalaz³a siê bibliografia zawarto�ci periodyku za oma-
wiany okres.

Anna Marcol zaprezentowa³a rocznik literacko-kulturalny poloników
niemieckich � magazyn kulturalny �Zarys� (2001�2007). Analizie poddano
sze�æ zeszytów rocznika, przedstawiono zespó³ redakcji i wspó³pracowników,
zwrócono uwagê na stronê edytorsko-wydawnicz¹ pisma oraz sposoby dys-
trybucji i promocji.

Ksi¹dz Roman Nir omówi³ materia³y archiwalne do badañ emigracyj-
nej i polonijnej prasy w Archiwum Polonii w Orchard Lake, USA. Wprowa-
dzi³ tak¿e w problematykê historii prasy w Ameryce w latach 1842�2007.
Osobno omówi³ archiwum prasy Wac³awa Flisiñskiego i pierwsze stowarzy-
szenia literatów i dziennikarzy polskich w Ameryce. Opisa³ równie¿ kultu-
rotwórcz¹ rolê profesjonalnego czasopisma polonijnego �Dziennikarz�.

Kolejny tekst, Magdaleny Pluskoty, dotyczy dwóch periodyków polonij-
nych: �Duszpasterza Polskiego Zagranic¹� (1949�1989) i �Przegl¹du Po-
wszechnego� (1968�1988). Autorka podkre�li³a rolê prasy katolickiej
w ¿yciu emigracji, polegaj¹c¹ na kultywowaniu wzorców tradycji polskiej,
propagowaniu idei parafii partnerskich i kontaktów miêdzyludzkich.

Artyku³ Danuty Sieradzkiej odnosi siê do problematyki kalendarzy po-
lonijnych Zwi¹zku Narodowego Polskiego na terenie Chicago (1995�
2009). Autorka omawia ma³o do tej pory znany temat, który mo¿e staæ siê
podstaw¹ szerszych badañ naukowych. Dla specjalisty zagadnieñ polskiej
diaspory w USA stanowi dodatkow¹ informacjê o almanachach polonijnych,
zawieraj¹cych wiele wiadomo�ci o ¿yciu Polonii w USA.

Jan Wolski w swym artykule prezentuje dwa polskie pisma literackie
wydawane w Kanadzie: �List Oceaniczny� i �Nowy Pr¹d�. S¹ to ma³o znane
dokumenty o ¿yciu Polonii w Kanadzie.

Drug¹ czê�æ publikacji zamyka komunikat Wojciecha Wierzewskiego,
reprezentanta mediów polonijnych w USA. Autor dokona³ przegl¹du daw-
nej i wspó³czesnej prasy, podkre�laj¹c jej rolê w budowaniu wizerunku pol-
skiej spo³eczno�ci za oceanem.

Tematyczny zbiór artyku³ów i komunikatów uzupe³niaj¹ opracowania
prezentuj¹ce z autopsji wa¿niejsze instytucje ksi¹¿ki i prasy. Teksty przy-
gotowane zosta³y przez organizatorów i osoby je prowadz¹ce.

Zbigniew Judycki opisuje funkcjonowanie Instytutu Badañ Biogra-
fistycznych w Vaudricourt we Francji (Institut de Rechersches Biogra-
phiques, dalej: IRB). Instytucja ta prowadzi szeroko zakrojon¹ dokumen-
tacjê dotycz¹c¹ losów rodaków w �wiecie. IRB dzia³a w ramach struktur
organizacyjnych Polskiego Uniwersytetu na Obczy�nie w Londynie (Zak³ad
Biografistyki Polonijnej) oraz w systemie instytucji badawczo-naukowych
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Republiki Francuskiej. Od 1997 roku w wydawanych nak³adem IRB opra-
cowaniach obecna jest tak¿e problematyka polskiej ksi¹¿ki i prasy za gra-
nic¹.

Maria Kalczyñska omawia formy pracy i �ród³a do dziejów ksi¹¿ki
i prasy polonijnej znajduj¹ce siê w zbiorach Gabinetu Ksi¹¿ki i Prasy Pol-
skiej w Niemczech w PIN � Instytucie �l¹skim w Opolu. Dzia³ania Gabi-
netu skierowane s¹ na wielostronn¹ promocjê, ochronê i dokumentacjê w³a-
snych zasobów poloników niemieckich, jak równie¿ zasobów innych posia-
daczy, które wymagaj¹ odpowiedniej ochrony i opracowania.

Agata Kalinowska-Bouvy przestawia dzia³alno�æ APAJTE � Polskie-
go Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie. Dzia³a-
j¹ce we Francji od 14 lat Stowarzyszenie zrzesza ludzi �polskiego pióra�, roz-
sianych po �wiecie, organizuje spotkania, m.in. od 2000 roku Salony Ksi¹¿-
ki Polonijnej, i od 2003 roku wêdrown¹ wystawê Prasa polonijna wczoraj
i dzi�, oraz wydaje �Biuletyn Informacyjny APAJTE�.

Stan Mach przekazuje informacje dotycz¹ce projektu �Polonicum Ma-
chindex � ewidencja polskich znaków pamiêci na Obczy�nie�. Omawia
tak¿e rolê za³o¿onego przez siebie multimedialnego periodyku �Pro Poloni-
com� w popularyzacji swego projektu.

Redaktorzy tomu zdaj¹ sobie sprawê, ¿e tematyka zaprezentowanych
artyku³ów, komunikatów i dokumentów nie wyczerpuje tytu³owego zagad-
nienia, ale mo¿e byæ kolejnym krokiem naprzód w tej dziedzinie. Ponadto
jest przyk³adem zainteresowañ przedstawicieli nauki polskiej spraw¹ ksi¹¿ki
i prasy polonijnej, ukazuje bowiem wspó³czesne inicjatywy w tej dziedzinie.
Uwa¿amy, ¿e niniejsza praca zainicjuje do dalszych badañ w zakresie oma-
wianej problematyki, wzbudzi zainteresowanie nie tylko specjalistów tej te-
matyki, ale tak¿e szerokiego krêgu czytelników w kraju i za granic¹. Pra-
gniemy podziêkowaæ wszystkim autorom za przekazane teksty, owocn¹
wspó³pracê i zainteresowanie siê tematyk¹ polonijnej ksi¹¿ki i prasy.

Doktorantce Uniwersytetu �l¹skiego Agnieszce £akomy dziêkujemy za
bezinteresown¹ pomoc techniczn¹ przy przygotowaniu tekstów do druku
oraz opracowanie indeksu do ksi¹¿ki.

Maria Kalczyñska
Danuta Sieradzka
ks. Zdzis³aw Ma³ecki







Arkadiusz Wagner
Toruñ

Andrzej K³ossowski, badacz problematyki
polskiej ksi¹¿ki na obczy�nie

Andrzej K³osowski urodzi³ siê 11 stycznia 1938 roku w Warszawie w ro-
dzinie le�nika, a jednocze�nie redaktora i wydawcy, oraz specjalistki w dzie-
dzinie rolnictwa1. Naukê szkoln¹ ukoñczy³ w rodzinnym mie�cie, gdzie
uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej im. Wojciecha Górskiego (obecnie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Zamoyskiego). Pod wp³ywem rodziców podj¹³
studia w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, któr¹ po pierwszym
semestrze � z braku zainteresowania � opu�ci³. W 1958 roku rozpocz¹³
studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie War-
szawskim. Jego nauczycielami byli m.in. Aleksander Birkenmajer, Krystyna
Remerowa oraz opiekunka roku � Anna Czekajewska-Jêdrusik.

Jeszcze podczas studiów, w latach 1961�1962, podj¹³ pracê w Biblio-
tece Katedry Archeologii Pierwotnej i Wczesno�redniowiecznej UW, gdzie
wykonywa³ prace zlecone. W latach 1962�1967 pracowa³ jako bibliotekarz
w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki G³ównej UW.

Pracê magistersk¹ pt. Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i na-
uk w Polsce Adama Benedykta Jochera napisa³ pod kierunkiem Heleny

1 Zob.: J. To n d e l: Andrzej K³ossowski (1938�1997). �Acta Universitatis Nico-
lai Copernici, Bibliologia II�III, Nauki Humanistyczno-Spo³eczne� 1998, z. 328;
A. i M. H i l c h e n o w i e: K³ossowski Andrzej. W: S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej.
Suplement 2. Warszawa 2000, s. 15�36, 78�79; A. K ³ o s s o w s k i: Ksi¹¿ka pol-
ska na obczy�nie. XX wiek. Wybrali, przygotowali do druku i wstêpem poprzedzili
M.A. S u p r u n i u k  i  J. To n d e l. Toruñ 2003, s. 5�12; K³ossowski Andrzej. W: Wiel-
ka encyklopedia PWN. Warszawa 2003, s. 56�57.

2 Kultura...
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Hleb-Koszañskiej, dyrektor Instytutu Bibliograficznego. Najwiêkszy wp³yw
na ukszta³towanie siê postawy m³odego badacza mia³ jednak Ksawery
�wierkowski, ceniony przez K³ossowskiego g³ównie za rzadko spotykan¹
erudycjê w zakresie ksi¹¿ki i bibliofilstwa; po ukoñczeniu studiów zosta³
jego przyjacielem i �komilitonem w bibule�. W 1967 roku obj¹³ funkcjê star-
szego radcy do spraw bibliotek i informacji naukowej w Ministerstwie
O�wiaty, Szkolnictwa i Wychowania, a w 1972 roku � starszego specjali-
sty do spraw wydawnictw. Pod kierownictwem �wierkowskiego w 1973
roku K³ossowski napisa³ dysertacjê doktorsk¹ pt. Ksiêgarnia Luksembur-
ska W³adys³awa Mickiewicza 1864�1869, obronion¹ na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 roku rozpocz¹³ pracê w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie, z któr¹ zwi¹zany bêdzie odt¹d do koñ-
ca ¿ycia. Pierwsz¹ Jego piastowan¹ funkcj¹ by³o kierownictwo Zespo³u
Zak³adów Retrospektywnej Bibliografii Narodowej; pó�niej, w latach
1977�1990, podj¹³ siê sekretarzowania redakcji �Rocznika Biblioteki Na-
rodowej�, a równocze�nie pe³nienia obowi¹zków sekretarza naukowego
Biblioteki Narodowej. W roku 1990 przyj¹³ z r¹k ówczesnego dyrektora
Biblioteki Stanis³awa Czajki stanowisko zastêpcy dyrektora BN. Podczas
pracy w narodowej ksi¹¿nicy K³ossowski wspina³ siê po kolejnych stopniach
kariery bibliotekarskiej: od kustosza, przez adiunkta naukowo-badawcze-
go (po uzyskaniu uprawnieñ bibliotekarza dyplomowanego w 1986 roku),
do docenta mianowanego przez ministra kultury i sztuki (1992). W 1991
roku otrzyma³ na Uniwersytecie Wroc³awskim tytu³ doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji nauko-
wo-technicznej na podstawie dotychczasowych publikacji (w tym zw³asz-
cza opracowañ pt.: Historia ksi¹¿ki polskiej za granic¹. Problemy badaw-
cze; Na obczy�nie. Ludzie polskiej ksi¹¿ki; Polskie o�rodki wydawnicze na
obczy�nie. Rys historyczny; �ród³a do badañ nad dziejami ksi¹¿ki polskiej
na obczy�nie). Recenzentami Jego przewodu habilitacyjnego byli Andrzej
Bro¿ek, Witold Stankiewicz i Krzysztof Migoñ.

Na pocz¹tku 1994 roku ust¹pi³ ze stanowiska zastêpcy dyrektora, by,
pozostaj¹c kierownikiem za³o¿onej przez siebie Pracowni do Badañ nad
Ksi¹¿k¹ Polsk¹ za Granic¹, rozpocz¹æ od 1 kwietnia pracê jako profesor
w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Do podjêcia pracy w Toruniu sk³oni³y Go
wcze�niejsze kontakty z miastem Kopernika. Od pocz¹tku zatrudnienia
prowadzi³ wyk³ad monograficzny, wyk³ady i konwersatoria w ramach spe-
cjalizacji oraz seminaria magisterskie. Tematyka Jego zajêæ skupia³a siê wo-
kó³ problemu ksi¹¿ki polskiej na obczy�nie.

Zmar³ nagle 30 stycznia 1997 roku w Warszawie; 11 lutego tego¿ roku
zosta³ pochowany w rodzinnym mie�cie na cmentarzu Bródnowskim, gdzie
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¿egna³ Go t³um przyjació³, wspó³pracowników i uczniów. Jego grób ozdo-
biony zosta³ wyrze�bion¹ w marmurze otwart¹ ksiêg¹, jako uniwersalnym
symbolem rozleg³ej wiedzy i wykszta³cenia.

Dorobek naukowy Andrzeja K³ossowskiego obejmuje 24 druki zwarte
(ksi¹¿ki i broszury), 200 artyku³ów, opublikowanych g³ównie w specjali-
stycznych czasopismach, m.in. w �Rocznikach Bibliotecznych�, �Roczniku
Biblioteki Narodowej�, �Przegl¹dzie Bibliotecznym� i �Ksiêgarzu�. Jego au-
torstwa jest kilkadziesi¹t hase³, biogramów i artyku³ów w wydawnictwach
leksykalnych: 31 w S³owniku pracowników ksi¹¿ki polskiej, 64 w Encyklo-
pedii wiedzy o ksi¹¿ce, jak równie¿ 11 recenzji. W sumie bibliografia prac
Profesora sk³ada siê z 414 pozycji2.

G³ównym obszarem badawczym eksplorowanym przez K³ossowskiego
by³a ksi¹¿ka polska na obczy�nie. Problematykê tê podejmuj¹ ju¿ najwcze-
�niejsze Jego publikacje z lat sze�ædziesi¹tych XX wieku, które znalaz³y siê
m.in. na ³amach �Roczników Bibliotecznych� i �Ksiêgarza�. Artyku³y te poprze-
dzi³o wydanie Jego pierwszej publikacji ksi¹¿kowej pt. Ambasador ksi¹¿ki
polskiej w Pary¿u. W³adys³aw Mickiewicz, która ukaza³a siê w 1971 roku
jako trzynasta pozycja popularnonaukowej serii Ksi¹¿ki o Ksi¹¿ce. Opraco-
wanie to wzbudzi³o niezwyk³e zainteresowanie zarówno �rodowiska specja-
listów bibliologii, jak i szerszych krêgów mi³o�ników polskiej ksi¹¿ki. Dowo-
dem tego sta³o siê oko³o 20 recenzji (w tym 2 w czasopismach zagranicz-
nych), w których podkre�lano erudycjê autora, zalety potoczystego jêzyka,
a przede wszystkim rzetelnie przeprowadzon¹ rehabilitacjê najstarszego
syna polskiego wieszcza. Ksi¹¿ka ta ugruntowa³a K³ossowskiemu opiniê
skrupulatnego badacza i zapewni³a mu niekwestionowan¹ wysok¹ pozy-
cjê w w¹skim krêgu historyków ksi¹¿ki w Polsce.

Pozycjê tê wzmocni³y Jego kolejne publikacje, w�ród których daje siê
wyodrêbniæ kilka grup tematycznych. Najobszerniejsz¹ z nich stanowi¹
prace z zakresu historii ksi¹¿ki na obczy�nie, prezentuj¹ce sylwetki jej
najwybitniejszych przedstawicieli oraz instytucje polskiej ksi¹¿ki, dzia³aj¹ce
za granic¹.

Za najwa¿niejsz¹ z tych publikacji uwa¿a siê Na obczy�nie. Ludzie pol-
skiej ksi¹¿ki za granic¹, wydan¹ w 1984 roku przez Ossolineum w ramach
wspomnianej popularnej serii. I ta praca, stanowi¹ca zbiór wcze�niej opu-
blikowanych, ale na potrzeby ksi¹¿ki na nowo opracowanych szkiców i ar-
tyku³ów o ksiêgarzach, drukarzach i introligatorach polskich dzia³aj¹cych
na obczy�nie od XIX wieku do wspó³czesno�ci, spotka³a siê z wieloma, na

2 E. J a r o s z e w s k a: Publikacje oraz dokumentacja dzia³alno�ci popularyzator-
skiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja K³ossowskiego. �Acta Uni-
versitatis Nicolai Copernici, Bibliologia II�III, Nauki Humanistyczno-Spo³eczne�
1998, z. 328, s. 37�86.

2*
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ogó³ entuzjastycznymi recenzjami. Co znamienne, dla niektórych recenzen-
tów jej opublikowanie stanowi³o podstawê do wysuwania postulatu zorga-
nizowania w kraju wystaw polskich artystów ksi¹¿ki, dzia³aj¹cych poza
ojczyzn¹. Za jej szczególny walor uznano te¿ uprzytomnienie znacz¹cych
osi¹gniêæ polskiej emigracji w sferze kultury, w tym zw³aszcza ksi¹¿ki. Nie-
przypadkowo zatem autor publikacji otrzyma³ za ni¹ nagrodê II stopnia im.
Floriana Znanieckiego.

Szczególnie interesowa³ siê K³ossowski zagadnieniem ksi¹¿ki polskiej we
Francji. W Jego opracowaniach znajduj¹ siê informacje o 85 instytucjach
ksi¹¿ki polskiej w tym kraju; badacz podkre�la³ te¿ znajomo�æ kilkudziesiê-
ciu innych3. W�ród wymienionych publikacji godne uwagi s¹ te¿ m.in. ta-
kie studia, jak Polski ruch wydawniczy we Francji po drugiej wojnie �wia-
towej, 1945�1989 (1990), czy te¿ liczne artyku³y po�wiêcone paryskiej Li-
belli Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Warto nadmieniæ, ¿e Andrzej K³os-
sowski planowa³ te¿ opublikowanie monografii Ksi¹¿ka polska we Francji,
której przygotowywanie przerwa³a nag³a �mieræ badacza. Nale¿y w tym
kontek�cie wyra�nie podkre�liæ zaanga¿owanie Profesora w pomoc Bib-
liotece Polskiej w Pary¿u. To w³a�nie na podstawie przygotowanego przez
Niego programu, który zaakceptowa³o Towarzystwo Historyczno-Literac-
kie w Pary¿u oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki, pomoc ta by³a realizo-
wana od 1992 roku; K³ossowski by³ jej koordynatorem4. Pracê na rzecz Bi-
blioteki Polskiej wysoko oceni³ nie¿yj¹cy ju¿ dyrektor tej ksi¹¿nicy Leszek
Talko.

Oprócz Francji K³ossowski obejmowa³ swoimi zainteresowaniami badaw-
czymi kr¹g polskich pracowników i mi³o�ników ksi¹¿ki w innych krajach
europejskich, zw³aszcza w Niemczech i Belgii, jak równie¿ w USA.

W omówionym nurcie twórczo�ci K³ossowskiego mieszcz¹ siê te¿ infor-
matory, maj¹ce w intencji autora s³u¿yæ historycznej dokumentacji insty-
tucji ksi¹¿ki, jako istotnych elementów dziejów kultury. Najwa¿niejszym
wydawnictwem tego typu jest opracowany w 1990 roku, wraz z Wojcie-
chem Zalewskim, Dealers of Polish and Russian Books Active Abroad 1918
to Present. A contributions to the history of book trade.

Osobne i eksponowane miejsce w pisarskim dorobku Profesora zajmu-
j¹ publikacje dotycz¹ce bibliofilstwa, które pisa³ z perspektywy badacza, ale
i �praktykuj¹cego� kolekcjonera ksi¹¿ki. Jego zainteresowanie budzi³ flo-
rencki architypograf Samuel Tyszkiewicz, jak równie¿ zajmowa³o Go wie-
lu innych w³a�cicieli prywatnych oficyn nawi¹zuj¹cych do tradycji Kelm-

3 A. K ³ o s s o w s k i: Instytucja spe³nionej nadziei. Paryska Libella i Galeria Lam-
bert Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Warszawa 1994/1995, s. 5.

4  I d e m: Akcja pomocy dla Biblioteki Polskiej. �Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Narodowej� 1994, nr 1/2, s. 6�12.
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scott Press Williama Morrisa. Z artyku³ów K³ossowskiego przebija uznanie
dla Stanis³awa Gliwy, postrzeganego jako nastêpca Tyszkiewicza; fascyno-
wa³y Go rezultaty dzia³alno�ci typograficznej Oficyny Poetów i Malarzy,
prowadzonej w Londynie przez ma³¿eñstwo Bednarczyków, a tak¿e arty-
styczne osi¹gniêcia zwi¹zanych z Angli¹ Marka £¹czyñskiego i Bronis³a-
wa Kamiñskiego. Da³ równie¿ wyraz chêci poznania twórczo�ci osiad³ego
nad Sekwan¹ artysty drukarza Franciszka Prochaski. Szczególnym uzna-
niem cieszy³a siê w Jego oczach dzia³alno�æ Anatola Girsa, któremu po�wiê-
ci³ �specyficzn¹ pracê� � jak sam j¹ ocenia³ � w której zawarte s¹ elementy
pamiêtnika, wywiadu, a nawet opowie�ci biograficznej. Prac¹ t¹ by³a wy-
dana w 1989 roku monografia Anatol Girs � artysta ksi¹¿ki, stanowi¹ca
wnikliw¹ analizê burzliwej biografii i twórczo�ci warszawskiego grafika,
typografa i wydawcy. Szerokie zainteresowanie sprawami polskiego biblio-
filstwa na obczy�nie znalaz³o swój wyraz w uogólniaj¹cych refleksjach za-
wartych w pracy Bibliofilstwo polskie za granic¹. Wybrane zagadnienia
teoretyczne. Organizacje bibliofilskie i oficyny artystyczne (1993).

Opracowania o charakterze teoretycznym stanowi¹ zreszt¹ osobny
dzia³ w pisarskim oeuvre K³ossowskiego, reprezentowany publikacjami
z ró¿nych etapów Jego naukowej dzia³alno�ci. Kluczowe miejsce zajmuje
w�ród nich Ksi¹¿ka polska za granic¹. Problemy badawcze, wydana
w 1984 roku. Jest ona nie tylko pierwszym w rodzimym pi�miennictwie
ksiêgoznawczym kompleksowym omówieniem dziejów polskiej ksi¹¿ki za
granic¹, ale i �jednym z fundamentalnych tekstów polskiej bibliologii�, jak
stwierdzi³ Krzysztof Migoñ w memoratywnym tek�cie o Profesorze5. Sku-
piaj¹c uwagê na zas³u¿onych postaciach i instytucjach z krêgu polskiej
ksi¹¿ki emigracyjnej, K³ossowski gromadzi³ spostrze¿enia ogólniejszej na-
tury, które pos³u¿y³y mu jako materia³ do kolejnych prac teoretycznych.
W tej grupie warto przywo³aæ chocia¿by studium Polityka i komparatystyka
w badaniach nad ksi¹¿k¹ polsk¹ za granic¹. Wybrane zagadnienia (1996)
czy wydany w 1997 roku artyku³ Ksi¹¿ka polska za granic¹ i jej instytu-
cje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych
i dokumentacyjnych. Do kategorii tej zalicza siê tak¿e tekst pt. Instytucje
ksi¹¿ki polskiej i ksiêgozbiory polskie na obczy�nie. Pocz¹tki � cele, zada-
nia i przyczyny przemian � wspó³czesne przeobra¿enia i perspektywy6.

Wiele publikacji Profesora K³ossowskiego wykracza poza problematy-
kê ksiêgoznawstwa polonijnego. Jego debiutem pisarskim by³ artyku³ pt.

5 K. M i g o ñ: Zmar³ Andrzej K³ossowski... Z ¿a³obnej karty. �Bibliotekarz� 1997,
nr 4, s. 35.

6 A. K ³ o s s o w s k i: Instytucje ksi¹¿ki polskiej i ksiêgozbiory... W: I d e m: Ksi¹¿ka
polska na obczy�nie � XX wiek. Red. M.A. S u p r u n i u k, J. To n d e l. Toruñ 2003,
s. 89�141.
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Godne upamiêtnienia, który ukaza³ siê w 1964 roku w �Expresie Wieczor-
nym�. W tek�cie tym zawar³ postulat umieszczenia na fasadzie domu Kró-
lów (by³ego pa³acu Dani³owiczowskiego) tablicy upamiêtniaj¹cej fakt znaj-
dowania siê w nim ufundowanej w 1747 roku przez braci Za³uskich Biblio-
theca Patria. Zw³aszcza w pocz¹tkach swej kariery podejmowa³ problem
bie¿¹cych spraw, którymi ¿y³o �rodowisko bibliotekarskie. W�ród pism z tej
grupy na wyró¿nienie zas³uguje choæby opracowanie pt. Dzia³alno�æ bib-
liotek szkó³ wy¿szych resortu O�wiaty i Szkolnictwa Wy¿szego w XXV-le-
ciu Polski Ludowej (1969). Siêga³ te¿ do problematyki dziejów ksi¹¿ki
w kraju, skupiaj¹c uwagê g³ównie na drukarstwie warszawskim oraz hi-
storii ksiêgarstwa. W odniesieniu do ostatniego zagadnienia najwa¿niej-
sze publikacje to Tradycje polskich organizacji ksiêgarskich z 1984 roku
oraz 64 teksty zawarte w �Kartkach z Kalendarza�, zamieszczanych przez
wiele lat w �Ksiêgarzu�. Nale¿y te¿ wspomnieæ udzia³ K³ossowskiego w wy-
daniu bardzo istotnej publikacji �ród³owej do dziejów polskiego bibliotekar-
stwa okresu miêdzywojennego oraz pierwszych lat powojennych pt. Biblio-
tekarstwo polskie 1925�1951 w �wietle korespondencji jego wspó³twórców
(1995), jak równie¿ prace z zakresu wspó³czesnego ruchu wydawniczego
w Polsce i innych krajach europejskich.

Wyra�ny �lad w publikacyjnej dzia³alno�ci Profesora pozostawi³a pra-
ca w Bibliotece Narodowej w Warszawie; jej owocem sta³o siê kilka wydaw-
nictw po�wiêconych Narodowej Ksi¹¿nicy. Najwa¿niejsz¹ w�ród nich by³a
ponaddwustustronnicowa monografia, a jednocze�nie informator, pt. Bib-
lioteka Narodowa w Warszawie. Zbiory i dzia³alno�æ, wydana w 1990 roku
i prze³o¿ona na jêzyk angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Praca ta
zas³u¿enie spotka³a siê z entuzjastyczn¹ opini¹ dyrektora Czajki, który
okre�li³ j¹ jako �najlepsz¹ dotychczas tego typu publikacjê o Bibliotece�.

W dorobku K³ossowskiego znajduj¹ siê te¿, co prawda nieliczne, lecz
zazwyczaj obszerne, recenzje, których wyró¿nikiem by³a zawsze szczegó-
³owa analiza omawianej publikacji. Fakt ich niewielkiej liczby nale¿y
uznaæ za konsekwencjê nie tyle niechêci do tej formy wypowiedzi nauko-
wej, ile raczej wysokich wymagañ merytorycznych i formalnych, które sta-
wia³ On � sk¹din¹d nielicznym � publikacjom po�wiêconym problematyce
ksi¹¿ki polonijnej.

Profesor K³ossowski spe³nia³ siê te¿ na polu edytorsko-redakcyjnym.
W charakterze tym wyst¹pi³ przy wydaniu ponad piêædziesiêciu pozycji
ksi¹¿kowych. Jako koordynator z ramienia Biblioteki Narodowej programu
badawczego �Przemiany zbiorowo�ci polonijnych na tle przeobra¿eñ innych
grup etnicznych w krajach osiedlenia Polonii�, który realizowa³ od 1976 roku
Instytut Badañ Polonijnych Uniwersytetu Jagielloñskiego, powo³a³ do ¿ycia
seriê zatytu³owan¹ Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich. Dotychczas
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ukaza³o siê 11 tomów prezentuj¹cych zbiory i prace polonijne najwiêkszych
polskich bibliotek. Na dziewiêciu z nich widnieje nazwisko Andrzeja K³os-
sowskiego jako redaktora. Ostatni¹ pozycj¹ z tej serii by³ informator o zbio-
rach i pracach polonijnych dwóch bibliotek toruñskich: Biblioteki Uniwer-
syteckiej oraz Ksi¹¿nicy Miejskiej (Kopernikañskiej). Profesor by³ pomys³o-
dawc¹ serii Instytucje Kultury Polskiej za Granic¹ i ich Zbiory, w której
ramach ukaza³ siê w 1997 roku pierwszy informator. Przez d³ugi czas, z kil-
kuletni¹ przerw¹, K³ossowski by³ redaktorem �Komunikatów Towarzystwa
Przyjació³ Ksi¹¿ki�. Swój udzia³ w ich wydawaniu okre�la³, od 1990 roku,
jako wspó³pracê redakcyjn¹ i opiekê edytorsk¹7. Wysokie kompetencje ba-
dacza zadecydowa³y o Jego opiece edytorskiej nad niemal wszystkimi pu-
blikacjami bibliofilskimi wydanymi przez Bibliotekê Narodow¹. By³ te¿
wspó³redaktorem zeszytu berliñskiego czasopisma �Marginalien� z 1983 roku,
który po�wiêcony zosta³ polskiemu bibliofilstwu8.

K³ossowski znajdywa³ tak¿e czas na zasiadanie w zespo³ach i komite-
tach redakcyjnych wielu czasopism, jak np. �Roczniki Biblioteczne�, które
zawdziêcza³y Jego opiniom przedk³adanym w Ministerstwie O�wiaty
i Szkolnictwa Wy¿szego nieprzerwane finansowanie9. Jego dobre relacje
z ówczesnymi w³adzami ministerialnymi przyczyni³y siê równie¿ do powo-
³ania w 1969 roku �Studiów o Ksi¹¿ce�, których by³ jednym z redaktorów.
Uczestniczy³ w pracach rozmaitych rad, komisji, s¹dów konkursowych
i zespo³ów rzeczoznawców w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej, ruchu wydawniczego i bibliofilstwa.

Profesor K³ossowski chêtnie prezentowa³ wyniki swych badañ na kon-
ferencjach i sympozjach naukowych, spo�ród których czê�æ zorganizowa-
no przy Jego wspó³udziale (np. kolejne sympozja, które firmowa³y: Insty-
tut Historii PAN, Instytut Badañ Polonijnych UJ, Biblioteka Narodowa
i Towarzystwo £¹czno�ci z Poloni¹ Zagraniczn¹: �Kultura skupisk polonij-
nych�, z 1980, 1984 i 1988 roku). Swoje referaty wyg³osi³ na dwóch odby-
tych w Polsce sesjach Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Pol-
skich na Zachodzie. Wyst¹pienia mia³ na wszystkich wa¿niejszych konfe-
rencjach i seminariach �rodowiska ksiêgoznawczego i bibliotekarskiego.
Aktywnie udziela³ swego g³osu na spotkaniach Towarzystwa Przyjació³
Ksi¹¿ki w oddzia³ach: warszawskim, wroc³awskim, katowickim, ³ódzkim
i bocheñskim, jak równie¿ w Towarzystwie Bibliofilów w Toruniu. Z odczy-
tami go�ci³ w licznych bibliotekach, zarówno wojewódzkich (m.in. w Olszty-
nie i Sieradzu), jak i zagranicznych (Smolenice, Pary¿, Miñsk); odwiedza³ te¿

7  I d e m: Srebrny Jubileusz �Komunikatu Towarzystwa Przyjació³ Ksi¹¿ki�. �Komu-
nikat Towarzystwa Przyjació³ Ksi¹¿ki� 1989, nr 79, s. 3�7.

8  I d e m: Polski zeszyt �Marginalien�. �Bibliotekarz� 1984, nr 3, s. 63.
9 K. M i g o ñ: Zmar³..., s. 34.
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biblioteki w Belgii, Bu³garii, by³ej Czechos³owacji, Rosji, na Ukrainie, Bia-
³orusi, Litwie i w by³ej NRD. Problematykê ksiêgoznawstwa polonijnego
i krajowego upowszechnia³ te¿ w radio i telewizji, uczestnicz¹c w pogadan-
kach i wywiadach.

W tym niewielkim tek�cie po�wiêconym Andrzejowi K³ossowskiemu nie
mo¿e zabrakn¹æ skondensowanej informacji o Jego aktywno�ci w ró¿nych
towarzystwach oraz organizacjach zwi¹zanych z ksi¹¿k¹. W obliczu nie
tylko zawodowego, ale i osobistego, bardzo emocjonalnego po�wiêcenia siê
ksi¹¿ce oczywiste sta³o siê przyjêcie K³ossowskiego w 1974 roku w poczet
cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Ksi¹¿ki w Warszawie, które po latach
uhonoruje Jego dzia³alno�æ Odznak¹ Zas³u¿onego dla tego¿ Towarzystwa.

W 1995 roku K³ossowski zosta³ cz³onkiem prê¿nie dzia³aj¹cego Towa-
rzystwa Bibliofilów w Toruniu, co stanowi³o ukoronowanie Jego d³ugolet-
nich kontaktów ze �rodowiskiem lokalnych bibliofilów. W 1987 roku uczest-
niczy³ w otwarciu wystawy po�wiêconej twórczo�ci typograficznej zmar³e-
go Stanis³awa Gliwy; w wydanej z tej okazji przez toruñskich bibliofilów
publikacji znalaz³ siê Jego artyku³ pt. Mój przyjaciel Nied�wiadek. Z uro-
czysto�ci¹ przekazania Ksi¹¿nicy Toruñskiej przez wdowê po Gliwie jego
spu�cizny zwi¹zane by³o wydanie z inicjatywy K³ossowskiego okoliczno�cio-
wego druku bibliofilskiego pt. Stanis³aw Gliwa o w³asnej oficynie wêdrow-
nej. Rok wcze�niej uczestniczy³ w tej¿e Ksi¹¿nicy w imprezie towarzysz¹-
cej wystawie dorobku typograficznego toruñskiego grafika Zygfryda Gar-
dzielewskiego; walory ekspozycji sk³oni³y Go do zaprezentowania jej tak-
¿e warszawskiemu �rodowisku mi³o�ników ksi¹¿ki na wystawie w Biblio-
tece Narodowej, któr¹ otwar³ osobi�cie 9 kwietnia 1995 roku. Ju¿ jako cz³o-
nek Towarzystwa bra³ udzia³ w obchodach jubileuszu siedemdziesiêciole-
cia jego istnienia. Z Jego inicjatywy odby³ siê wieczór po�wiêcony twórczo�ci
pisarki z Aleksandrowa Kujawskiego i wieloletniej bibliotekarki Biblioteki
Polskiej w Londynie � Marii Danilewicz-Zieliñskiej.

Poza wymienionymi wcze�niej eksponowanymi funkcjami badacza
w ró¿nych gremiach na uwagê zas³uguje tak¿e fakt Jego uczestnictwa
w za³o¿eniu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego; w Oddziale Warszaw-
skim Towarzystwa by³ od 1989 roku wiceprezesem.

Na kilka lat przed nag³ym zgonem sta³ siê jednym z kilkunastu za³o-
¿ycieli oraz pierwszym prezesem Towarzystwa Rapperswilskiego10. Zada-
niem Towarzystwa by³o promowanie polskiej kultury za granic¹, g³ównie
dziêki statutowej wspó³pracy z instytucjami kultury polskiej na obczy�nie,
zw³aszcza z Muzeum Polskim w Rapperswilu i innymi instytucjami zrze-
szonymi w Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na

10 A. K ³ o s s o w s k i: Powstanie Towarzystwa Rapperswilskiego. �Biuletyn Informa-
cyjny Biblioteki Narodowej� 1994, nr 1/2 (128�129), s. 18�19.
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Zachodzie. �mieræ pierwszego prezesa sta³a siê pocz¹tkiem koñca funkcjo-
nowania Towarzystwa. Pobyty K³ossowskiego w Toruniu sprawi³y, ¿e ak-
tywnie zaanga¿owa³ siê w promocjê i pozyskiwanie zbiorów dla prowadzo-
nego przez obecnego dyrektora Biblioteki UMK � Miros³awa A. Supruniu-
ka, Archiwum Emigracji. Ta jednostka Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, posiadaj¹ca wysokiej rangi zbiory
z zakresu dziejów polskiej emigracji, otrzyma³a w testamencie od K³ossow-
skiego ca³¹ Jego rêkopi�mienn¹ oraz ksi¹¿kow¹ spu�ciznê. Wa¿ne w niej
miejsce zajmuje archiwum naukowe z bogat¹ korespondencj¹, stanowi¹c¹
istotny materia³ �ród³owy dla badañ nad �rodowiskiem polonijnym ludzi
ksi¹¿ki oraz dzia³aczy kulturalnych. Trudno przeceniæ walory podarowa-
nego ksiêgozbioru z kolekcj¹ ksi¹¿ki artystycznej. Jej liczne obiekty s¹ pre-
zentowane na rozmaitych wystawach w kraju i za granic¹. Przekazane
przez Andrzeja K³ossowskiego i jego ¿onê Ma³gorzatê zbiory s¹ od kilku lat
opracowywane w celu ich pe³nego udostêpnienia badaczom podejmuj¹cym
problematykê ksiêgoznawcz¹, a zw³aszcza zagadnienia dotycz¹ce polskiej
ksi¹¿ki emigracyjnej.

Jako pracownik Biblioteki Narodowej Andrzej K³ossowski pozostawi³
po sobie wspomnienie osoby ogromnie zaanga¿owanej w spe³nianie s³u¿-
bowych obowi¹zków. Znaj¹cy Go dobrze inny zastêpca dyrektora BN Jan
Wo³osz da³ temu wyraz w swoim wspomnieniu o koledze z pracy: �Nowe obo-
wi¹zki podj¹³ z wielkim zaanga¿owaniem. Darz¹c bli�nich du¿ym kre-
dytem zaufania, rozszerzy³ zakres swoich kontaktów i rzuci³ siê w wir
codziennych zmagañ z problemami wielkiej instytucji, jak¹ jest Biblio-
teka Narodowa. Wprowadza³ zmiany organizacyjne, tworzy³ zespo³y i ko-
misje robocze, godzi³ sprzeczno�ci, zajmowa³ siê ma³o wdziêcznymi spra-
wami�11.

Równie¿ w pamiêci studentów Katedry Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej UMK (obecnie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliolo-
gii) Profesor � pomimo krótkiego sta¿u pracy � zapisa³ siê jako warto�cio-
wy dydaktyk, zjednuj¹cy sobie m³odzie¿ nie tylko prezentowan¹ problema-
tyk¹, erudycj¹ oraz spokojnym i klarownym wyk³adem, ale te¿ partnerskim
stosunkiem do nich. Prowadzone przez Niego seminaria mia³y atrakcyjny
przebieg i wysoki merytoryczny poziom. Na podkre�lenie zas³uguje obfita
korespondencja z osobami, które mia³y dostarczyæ wa¿nych materia³ów �ró-
d³owych dla akademickich podopiecznych. K³ossowski umawia³ studentów
z postaciami ze �rodowisk polonijnych, które traktowa³ jako �ród³o cennych
informacji o wydarzeniach i faktach znanych im z autopsji. By³ te¿ zawsze
gotowy udostêpniæ studentom materia³y ze swoich licznych notatek.

11 Zob. np.: J. Wo ³ o s z: Po¿egnanie. Prof. dr hab. Andrzej K³ossowski (1938�1997).
�Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej� 1997, nr 1, s. 42�43.
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W 1996 roku K³ossowski wypromowa³ pierwszych sze�ciu magistrów.
Wiêkszo�æ z obronionych prac spe³ni³a w pe³ni Jego oczekiwania, jedna za�
niemal w ca³o�ci zosta³a wkrótce opublikowana. Nieprzypadkowo zatem
na jednej z sesji Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie stwierdzi³ On, ¿e �Katedra ta [Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej UMK] jest jedynym w Polsce o�rodkiem studiów bibliote-
koznawczych, który jako osobny przedmiot w³¹czy³ do programu naucza-
nia problematykê ksi¹¿ki polskiej za granic¹�. Dla pracowników ówczesnej
Katedry by³ � jak wspomina wieloletni dyrektor tej placówki Janusz Ton-
del � przede wszystkim znacz¹cym autorytetem, postaci¹ otoczon¹ aur¹
erudycji i niezwyk³ej pasji badawczej, ale te¿ �najlepszym koleg¹ i przyja-
cielem wywo³uj¹cym swoj¹ bezpo�rednio�ci¹ z³udzenie, ¿e [...] znajomo�æ
z Nim siêga odleg³ych czasów�12. By³o tak mimo w³a�ciwie przelotnych kon-
taktów, Profesor bowiem zjawia³ siê w Toruniu zaledwie co dwa tygodnie
na 2�3 dni.

Wyrazem uznania �rodowiska toruñskiego dla osi¹gniêæ naukowych,
popularyzatorskich oraz dydaktycznych K³ossowskiego sta³o siê wydanie
po�wiêconego Jego osobie obszernego tomu toruñskiej �Bibliologii� pod re-
dakcj¹ Janusza Tondela oraz 13. tomu serii Archiwum Emigracji, zawie-
raj¹cego wybrane artyku³y Andrzeja K³ossowskiego, w tym tak¿e wcze�niej
niewydane13.

Lata, które up³ynê³y od �mierci K³ossowskiego, uzmys³awiaj¹ Jego
ogromny wk³ad do rodzimej bibliologii, a szczególnie do badañ nad ksi¹¿-
k¹ w �rodowiskach polonijnych za granic¹. Nieprzemijaj¹c¹ warto�ci¹ s¹
Jego dokonania w badaniach nad ksi¹¿k¹ i jej instytucjami, z uwzglêdnie-
niem bogatego kontekstu uwarunkowañ spo³ecznych, politycznych i kul-
turowych, oparte na szerokiej podstawie �ród³owej, z zastosowaniem me-
tod w³a�ciwych nowoczesnemu ksiêgoznawstwu. Niew¹tpliwy wp³yw na
pozycjê, jak¹ uzyska³ Profesor K³ossowski w panoramie rodzimej bibliolo-
gii, mia³ Jego niezwyk³y upór w d¹¿eniu do wytyczonego celu, ¿elazna
dyscyplina oraz, co mo¿e najwa¿niejsze, postrzeganie dzia³alno�ci zawodo-
wej jako �rzetelnej s³u¿by czytelnikom, ksi¹¿ce i nauce�14.

12 J. To n d e l: Andrzej K³ossowski..., s. 26�27.
13 Zob. przypis 1. niniejszego artyku³u.
14 B. B i e ñ k o w s k a: Andrzej K³ossowski (1938�1997). �Przegl¹d Biblioteczny�

1997, nr 1, s. 154.
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Polonika
a polityka przek³adu literatury polskiej

po 1945 roku

Przek³ady tekstów literatury polskiej, ukazuj¹ce siê poza Polsk¹, nale¿¹
do wa¿nej kategorii poloników zagranicznych1 i by³y rejestrowane ju¿
w pierwszych wykazach bibliograficznych, daj¹cych pocz¹tek bibliografii
narodowej. Z chwil¹ powstania Biblioteki Narodowej (1928) ukazywa³y siê
w �Wykazie Druków Polskich lub Polski Dotycz¹cych Wydawanych za Gra-
nic¹� jako dodatek do �Urzêdowego Wykazu Druków Nieperiodycznych
w Rzeczypospolitej Polskiej�. W latach 1946�1949 publikowano je w �Prze-
wodniku Bibliograficznym� � tylko na podstawie wp³ywu ksi¹¿ek do BN,
a od 1956 roku w rocznikach �Polonica Zagraniczne. Bibliografia�. T³u-
maczenia literatury polskiej znajduj¹ siê równie¿ w retrospektywnej biblio-
grafii narodowej, tj. w Bibliografii polskiej 1901�1939 i w publikacji Po-
lonica zagraniczne. Bibliografia za okres od wrze�nia 1939 do 1955 roku2.

1 Za polonika zagraniczne uwa¿a siê ksi¹¿ki autorstwa polskiego, napisane w jê-
zyku polskim, t³umaczone z jêzyka polskiego b¹d� tematycznie dotycz¹ce Polski i Po-
laków, które opublikowano poza granicami pañstwa polskiego. Gromadzenie, rejestro-
wanie i opracowywanie poloników zagranicznych jest statutowym obowi¹zkiem Biblio-
teki Narodowej, poniewa¿ polonika wspó³tworz¹, obok wydawnictw krajowych, polsk¹
bibliografiê narodow¹. Biblioteka Narodowa posiada najwiêkszy na �wiecie, systema-
tycznie uzupe³niany zbiór tego typu dokumentów, stanowi¹cy podstawê wszelkich ba-
dañ naukowych nad rol¹ i recepcj¹ polskiej nauki i kultury w �wiecie.

2 Gromadzi³ je ju¿ w XVIII wieku Józef Andrzej Za³uski w Bibliotheca Polona ma-
gna universalis (1742), Karol Estreicher w 38 tomach Bibliografii polskiej od pocz¹tku
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Badaj¹c zwi¹zek pomiêdzy przek³adami polskich dzie³ literackich a sy-
tuacj¹ polityczn¹ w kraju, autorka opar³a siê przede wszystkim na anali-
zie bibliometrycznej polskiej literatury piêknej w obcych jêzykach. Na pod-
stawie bibliograficznych materia³ów gromadzonych od 1956 roku w kolej-
nych tomach rocznika �Polonica Zagraniczne. Bibliografia� przygotowano
kilka publikacji: Literaturê polsk¹ w �wiecie: bibliografiê przek³adów
1945�1961; Polsk¹ literaturê w przek³adach 1945�1970 oraz: Literatu-
rê polsk¹ w przek³adach 1990�2000, Literaturê polsk¹ w przek³adach
1981�2004 i Dzie³a Jana Paw³a II: bibliografia publikacji wydanych
poza Polsk¹3. Rejestracj¹ objêto: poezje, powie�ci, nowele, dramaty, repor-
ta¿e literackie, eseje, wspomnienia, pamiêtniki, literaturê ludow¹ i m³odzie-
¿ow¹ (zob. rys. 1.).

Rys. 1. Ogólna liczba przek³adów literatury polskiej w latach 1945�2006
� r ó d ³o: opracowanie w³asne.

druku w Polsce do koñca XIX wieku, znajduj¹ siê w sukcesywnie wydawanych tomach
Bibliografii polskiej 1901�1939 i w 5 tomach retrospektywnej bibliografii Polonica
zagraniczne. Bibliografia za okres od wrze�nia 1939 do 1955 roku.

3 �Polonica Zagraniczne. Bibliografia� (Vol. 1�47). Warszawa 1956�2005;
J. W i l g a t: Literatura polska w �wiecie: bibliografia przek³adów 1945�1961. Warsza-
wa 1965; Literatura polska w przek³adach 1990�2000. Red. D. B i l i k i e w i c z - B l a n c
i T. S z u b i a k i e w i c z  przy wspó³pracy B. C a p i k  i  A. K a r ³ o w i c z. Warszawa
2000; Literatura polska w przek³adach � Polish literature in translations 1981�2004.
Red. D. B i l i k i e w i c z - B l a n c, T. S z u b i a k i e w i c z  i  B. C a p i k, przy wspó³pra-
cy A. K a r ³ o w i c z. Warszawa 2005; A. W o l n i k: Dzie³a Jana Paw³a II: bibliografia
publikacji wydanych poza Polsk¹. Warszawa 2005. Bibliografia zawiera 7079 opisów
publikacji w 57 jêzykach, wydanych w 89 krajach.
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Baza PRZEK£ADY za lata 1981�2007, za³o¿ona pod Makiem, zawiera
7712 opisów w 82 jêzykach z 76 krajów �wiata. Jest uzupe³niana na bie¿¹-
co i dostêpna na stronie internetowej Biblioteki Narodowej: www.bn.org.pl.
W latach 1945�1970 zarejestrowano 5000 opisów, w tym oko³o 2000 opi-
sów w okresie 1945�1965. Uzupe³nienia do okresu 1971�1980 obejmu-
j¹ ponad 2700 opisów i zostan¹ wkrótce opublikowane. Ogólna liczba zgro-
madzonych opisów bibliograficznych przek³adów polskiej literatury po 1945
roku wynosi oko³o 15500 pozycji.

Lata 1944�1955
Sytuacja polityczna w kraju

a przek³ady literatury polskiej

Wyj¹tkowo�æ historii naszego narodu polega m.in. na zmiennej sytu-
acji politycznej i na zmianie granic w dziejach. Polska po II wojnie �wia-
towej znalaz³a siê w krêgu wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego. Ustalenia
Wielkiej Trójki w Ja³cie (1�11 lutego 1945), decyduj¹ce o powojennym
kszta³cie Europy, spowodowa³y zmiany struktury narodowo�ciowej pañ-
stwa. Wydarzenia polityczne w latach 1944�1955 mia³y bezpo�redni
wp³yw na charakter literatury publikowanej w kraju i na promocjê polskiej
literatury i kultury w �wiecie. Po og³oszeniu 22 lipca 1944 roku Manifestu
PKWN, zorganizowano 1 wrze�nia 1944 roku w Lublinie pierwsze walne
zebranie Zwi¹zku Zawodowego Pisarzy Polskich i wybrano na prezesa
J. Przybosia. Dekretem z 5 lipca 1946 roku utworzono G³ówny Urz¹d Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk, podporz¹dkowany Ministerstwu Bezpie-
czeñstwa Publicznego. Na mocy tego dekretu wszystkie publikacje, tak¿e
naukowe i bibliograficzne, podlega³y cenzurze prewencyjnej. Prowadz¹c
ostr¹ kampaniê polityczn¹, d¹¿ono do upolitycznienia wiêkszo�ci dziedzin
¿ycia, w tym kultury i literatury. Starano siê skompromitowaæ sztukê i li-
teraturê dwudziestolecia miêdzywojennego, opieraj¹c siê na marksistowsko-
-stalinowskiej koncepcji sztuki. Za jedynie s³uszn¹ i obowi¹zuj¹c¹ uznano
doktrynê realizmu socjalistycznego4. W kwietniu 1947 roku w czasopi�mie
�Odrodzenie� rozpoczêto druk powie�ci Jerzego Andrzejewskiego Popió³
i diament. Zwracaj¹ uwagê wa¿ne debiuty: T. Ró¿ewicza, T. Borowskiego
i Z. Na³kowskiej, oraz tak interesuj¹ce utwory, jak: zbiór opowiadañ Noc
(1945) J. Andrzejewskiego � t³umaczony w 1947 i w 1950 roku na czeski

4 S. B u r k o t: Literatura polska w latach 1939�1999. Warszawa 2002.
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i s³owacki, zbiór wierszy Ocalenie (1945) Czes³awa Mi³osza � t³umaczony
w latach sze�ædziesi¹tych, i Dwa teatry J. Szaniawskiego (1946) � prze-
³o¿one na czeski dopiero w 1962 roku, a na niemiecki w 1968 roku.

W krótkim czasie dokona³ siê zdecydowany podzia³ polskiej literatury na
krajow¹ i emigracyjn¹. Na emigracji pozostawali jeszcze: J. Tuwim, A. S³o-
nimski, W. Broniewski, K. I. Ga³czyñski, K. Pruszyñski. Los emigrantów
wybrali ze wzglêdów politycznych: K. Wierzyñski, M. Wañkowicz, W. Gom-
browicz, M. Kuncewiczowa, S. Vincenz, J. Wittlin i inni. Po 1945 roku wy-
jecha³a równie¿ Z. Kossak-Szczucka, a w 1951 roku � Cz. Mi³osz. Narzu-
cony obowi¹zek stosowania w literaturze doktryny realizmu socjalistyczne-
go pojawi³ siê wraz z nachaln¹ propagand¹ i zacz¹³ obowi¹zywaæ od 1949
roku. Pañstwo sta³o siê monopolist¹ w udostêpnianiu literatury krajowe-
mu czytelnikowi5. Na kolejnym Zje�dzie Zwi¹zku Zawodowego Literatów
Polskich w Szczecinie (20�23 stycznia 1949) przyjêto poetykê realizmu
socjalistycznego jako obowi¹zuj¹c¹ w polskiej literaturze. W tym czasie
Prezes Rady Ministrów wyda³ zakaz rozpowszechniania w kraju druków
wydanych za granic¹. Stefan ¯ó³kiewski na zje�dzie tym stwierdzi³: �Na-
szym kryterium oceny, nasz¹ norm¹ estetyczn¹ jest realizm socjalistyczny�6.

By³y zapisy, które nie zezwala³y na publikacjê utworów �nies³usznych�
autorów i równocze�nie zabrania³y rozpowszechniania jakichkolwiek infor-
macji o ich istnieniu, domagaj¹c siê usuniêcia �niebezpiecznych ideologicz-
nie� pozycji z wykazów wypo¿yczeñ bibliotecznych. Do zakazanych twór-
ców nale¿eli m.in.: F. Goetel, J. Kaden-Bandrowski, Z. Kossak-Szczucka,
M. Kuncewiczowa, Cz. Mi³osz, F.A. Ossendowski, M. Wañkowicz i wielu
innych. Niektóre z tych nazwisk, m.in. F. Goetla i F.A. Ossendowskiego,
skutecznie i trwale usuniêto ze �wiadomo�ci polskich czytelników. W 1949
roku � ze wzglêdu na nik³y wp³yw poloników zagranicznych do Bibliote-
ki Narodowej, zaniechano ich publikacji w polskiej bibliografii narodowej7.

5 S. B a r a ñ c z a k: Knebel i s³owo. Warszawa 1980.
6 S. ¯ ó ³ k i e w s k i: Aktualne zagadnienia prozy polskiej. �Ku�nica� 1949, nr 4.
7 Polonika zagraniczne og³asza³o czasopismo �Urzêdowy Wykaz Druków Nieperio-

dycznych w Rzeczypospolitej Polskiej� w odrêbnym dodatku pt. �Wykaz Druków Pol-
skich lub Polski Dotycz¹cych Wydawanych za Granic¹�, który ukazywa³ siê do 1938
roku najpierw jako miesiêcznik, potem jako kwartalnik. Opracowywany by³ na podsta-
wie wp³ywu ksi¹¿ek do Biblioteki Narodowej oraz wyboru z obcych �róde³ bibliogra-
ficznych. Opisy poloników zagranicznych za 1939 rok zabezpieczono i ukryto. Przez ca³y
okres okupacji, mimo ciê¿kich warunków, zbierano bie¿¹ce dokumenty. Niewielka kar-
toteczka za lata 1939�1944 przetrwa³a wojnê i u³atwi³a rozpoczêcie prac nad retro-
spektywn¹ bibliografi¹ poloników czasu wojny. Po II wojnie �wiatowej opisy poloników
zagranicznych w latach 1946�1949 ukazywa³y siê w �Przewodniku Bibliograficznym�
z podtytu³em: Urzêdowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej i poloni-
ków zagranicznych. Zamieszczano je w jednym uk³adzie z wydawnictwami krajowymi,
wy³¹cznie na podstawie wp³ywu bie¿¹cego ksi¹¿ek do Biblioteki Narodowej.
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Bibliograficzna rejestracja zale¿a³a od sytuacji pañstwa, jego ustroju, po-
lityki kulturalnej, nak³adów na naukê i kulturê. Grupê zawodow¹ biblio-
grafów poddawano presji politycznej, �by eliminowaæ nawet z bibliografii
zamierzonych jako kompletne � publikacje nieprawomy�lne lub publika-
cje osób nieakceptowanych przez system w³adzy[...]�8. Ograniczenie cenzur¹
a¿ do kwietnia 1990 roku utrzymywa³o podzia³ na polskich autorów (pisa-
rzy) krajowych i zagranicznych, na �s³usznych� i �nies³usznych�. Potwier-
dzeniem nacisków cenzury na opracowywanie bibliografii jest wydana
w 1965 roku przez Bibliotekê Narodow¹ i Pen Club wspomniana ju¿ Lite-
ratura polska w �wiecie. Bibliografia przek³adów 1945�1961 J. Wilgat,
z przedmow¹ Jana Parandowskiego. Powszechnie obowi¹zuj¹ce w kraju
prawo zaliczania do literatury narodowej tylko twórczo�ci polskich pisarzy
mieszkaj¹cych w kraju � spowodowa³o brak w tej publikacji polskich
pisarzy emigracyjnych, licznych przek³adów z lat 1953�1959: Zniewo-
lonego umys³u (1953), Zdobycia w³adzy (1953) i Doliny Issy (1955) Cz. Mi-
³osza, t³umaczeñ Ferdydurke W. Gombrowicza, utworów F. Goetla9,
M. Kuncewiczowej, M. H³aski � z lat 1958 i 1959. Nie uwzglêdniono wy-
dañ w obcych jêzykach dzie³ takich twórców, jak: J. Lechoñ, K. Wierzyñ-
ski, J. Brzêkowski, J. Wittlin, M. Hemar, H. Grynberg, J. Czapski, J. Buj-
nowski, A. Cio³kosz, A. Czerniawski i inni. Wykaz ich nazwisk w Ksi¹¿ce
zapisów i zaleceñ GUKPiW poprzedza³ zapis: �W stosunku do ni¿ej wymie-
nionych pisarzy, naukowców i publicystów przebywaj¹cych na emigracji
(w wiêkszo�ci wspó³pracowników wrogich wydawnictw i o�rodków propa-
gandy antypolskiej) nale¿y przyj¹æ zasadê bezwarunkowego eliminowania
ich twórczo�ci, poza krytycznymi, z prasy, radia i TV oraz publikacji nie-
periodycznych o nienaukowym charakterze (literatura piêkna, publicysty-
ka, eseistyka)�10.

Eliminowano z polskiego ¿ycia kulturalnego nawet publikacje zawie-
raj¹ce tylko opisy bibliograficzne polskich ksi¹¿ek og³oszonych za granic¹.
Egzemplarze kolejnych roczników bibliografii �Polonica Zagraniczne� by³y
numerowane i ukazywa³y siê od 1956 roku, najpierw �na prawach rêko-
pisu�, nastêpnie, do 1989 roku, z nadrukiem �Do u¿ytku s³u¿bowego�, który
chroni³ przed bezpo�redni¹ ingerencj¹ cenzury w tekst bibliografii, ale
oznacza³ ca³kowity zakaz rozpowszechniania, wymiany materia³ów bi-

8 A. ¯ b i k o w s k a - M i g o ñ: O trwa³o�ci zawodu bibliografa. W: Pi¹ta Ogólnokra-
jowa Narada Bibliografów. Warszawa 2002, s. 104.

9 Ferdynand Goetel (1890�1960), prozaik, publicysta, dramaturg. Podejrzany
o kolaboracjê i oczyszczony w 1989 roku przez Zarz¹d Pen Clubu. Po wojnie wyjecha³
do W³och. Od 1946 roku przebywa³ na sta³e w Londynie. Przek³ady jego utworów zna-
laz³y siê m.in. w antologii Polish short stories, opracowanej przez J. Weyssenhoffa (Lon-
dyn 1943).

10 Czarna ksiêga cenzury PRL. Londyn 1977, s. 55.
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bliograficznych i informacji o opisywanych ksi¹¿kach. Poszczególne tomy
bibliografii rozprowadzane by³y wed³ug specjalnego Rozdzielnika. W biblio-
grafii przek³adów literatury polskiej za lata 1945�196111, ograniczonej
tylko do autorów krajowych, zarejestrowano 2 287 pozycji prze³o¿onych na
59 jêzyków i wydanych w 64 krajach �wiata (w tym w poszczególnych re-
publikach radzieckich), z tego wiêkszo�æ stanowi³y przek³ady na jêzyki
narodów s¹siedzkich, w krajach zaliczanych do bloku demokracji ludowej.
Pierwsze miejsce zajê³y jêzyki: czeski, s³owacki i rosyjski. W Czechos³owa-
cji ukaza³o siê 450 pozycji (w tym 86 czeskich i 75 s³owackich), w Niem-
czech i w Rosji � 290. Liczne by³y przek³ady na jêzyki: ukraiñski, litew-
ski, bia³oruski, wêgierski, bu³garski, rumuñski oraz jêzyki narodów Jugo-
s³awii: serbski, chorwacki, s³oweñski. Z Anglii, Francji, Stanów Zjednoczo-
nych i W³och zarejestrowano do�æ sk¹p¹ i przypadkow¹ liczbê t³umaczonej
literatury. W�ród 59 jêzyków przek³adów odnotowano wiele jêzyków ma³o
znanych, o niewielkim zasiêgu, jak: asamski, azerbejd¿añski, baszkirski,
czuwaski, jakucki, kabardyñski, kirgiski, maracki, ojracki, tad¿ycki, pen-
d¿abski, gud¿aracki itp. Najczê�ciej t³umaczono klasyków polskiej literatu-
ry: Sienkiewicza (303 pozycji), Mickiewicza (93), Prusa (84), Orzeszkow¹
(45), ¯eromskiego (39), Konopnick¹ (34) i S³owackiego (30). Znaczny pro-
cent stanowi³y przek³ady literatury dzieciêcej, m³odzie¿owej i ludowej.
Przek³ady dramatów, wydawane na prawach rêkopisu, powielano na po-
trzeby teatrów w ZSRR, w Czechos³owacji oraz w NRD.

Miar¹ popularno�ci poety i pisarza w �wiecie jest liczba jêzyków, na
które prze³o¿ono jego twórczo�æ. Wobec niesprzyjaj¹cych okoliczno�ci poli-
tycznych i promowania niektórych tylko autorów kolejne miejsca w rankin-
gu przek³adów na obce jêzyki zajêli12: Kruczkowski (23), Andrzejewski (22),
Brandys (21), Iwaszkiewicz (21), Newerly (20), Jastrun (20), Rudnicki
(20), D¹browska (19), Tuwim (19), znacznie dalej znale�li siê: Fiedler, Bro-
niewski i Lem (przewaga przek³adów na niemiecki i rosyjski). Brak w wy-
kazie tak¿e t³umaczonych wa¿nych autorów, jak: Grochowiak, Kisielewski,
Wirpsza, Hartwig, Herbert, I³³akowiczówna, Szymborska, Mro¿ek, Ossen-
dowski czy Staff. W niektórych krajach, np. w republikach radzieckich, nie
by³o t³umaczy znaj¹cych jêzyk polski, co powodowa³o przek³ady po�rednie:
z jêzyka rosyjskiego, angielskiego i francuskiego. Dostêpny w kraju obraz
polskiej literatury w przek³adach uleg³ deformacji z powodów politycznych.
Polityczne naciski wywierano na wydawców i na kierownictwo instytu-
cji odpowiedzialnych za opracowywanie bibliografii poloników zagranicz-

11 J. P a r a n d o w s k i: Wstêp. W: J. Wi l g a t: Literatura polska w �wiecie. Warsza-
wa 1965, s. VI�X.

12 W nawiasie podano liczbê jêzyków, na które przet³umaczono dzie³a polskich
autorów.
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nych13. Celem politycznego kryterium doboru pozycji do wydawanej w Pol-
sce bibliografii by³o zatajenie w�ród polskich czytelników nazwisk twórców
rodzimej literatury, mieszkaj¹cych za granic¹, by utrwaliæ przekonanie, ¿e
w³a�nie pisarze �krajowi� s¹ popularni w �wiecie.

Po �mierci Stalina pojawi³y siê nowe tre�ci w polskiej literaturze, do�æ
szybko t³umaczonej na obce jêzyki. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prze-
k³ady opowiadañ Andrzejewskiego z tomu Z³oty lis (na estoñski w 1958
i w³oski w 1960) i D¹browskiej Nocy i dni (na niemiecki w 1955�1957, na
wêgierski w 1958), Gwiazdy zarannej (na s³owacki w 1959), powie�ci Z³y
Tyrmanda (na angielski, duñski, fiñski, francuski, niemiecki, norweski,
szwedzki, ukraiñski, wêgierski i w³oski w 1958 i 1959) oraz Polskiej jesie-
ni Szczepañskiego (przek³ad niemiecki dopiero w 1983).

Wp³yw politycznych wydarzeñ 1956 roku
na obraz przek³adów polskiej literatury

Zmiany we w³adzach pañstwowych i partyjnych umo¿liwi³y zmiany
w polityce kulturalnej. W grudniu 1956 roku � podczas Walnego Zjazdu
Zwi¹zku Literatów Polskich � L. Kruczkowski przesta³ byæ przewodnicz¹-
cym ZLP, jego miejsce zaj¹³ A. S³onimski. Starano siê przywróciæ literatu-
rze w³a�ciw¹ perspektywê. System sta³ siê mniej represyjny i bardziej libe-
ralny. Przemiany polityczne jako efekt polskiego Pa�dziernika wymusi³y
nowy stosunek do literatury emigracyjnej i sprzyja³y próbom ograniczenia
jej izolacji. Wznawiano dzie³a wcze�niej zakazanych pisarzy. Opublikowano
�lub Gombrowicza, Srebrne or³y Parnickiego i Monte Cassino Wañkowicza.
Na scenach teatralnych wystawiano dramaty Becketta, Ionesco, O�Neilla,
pozwolono na cytowanie pogl¹dów Camusa i zezwolono na pisanie o no-
wych kierunkach prozy amerykañskiej. Publikacje przedtem zakazanych
pisarzy dawa³y nadziejê nie tylko na twórcz¹ swobodê, ale na uratowanie
ci¹g³o�ci w polskiej kulturze. Pojawi³o siê pokolenie m³odych, oryginalnych
twórców i wydano ciekawe debiuty: Herberta w 1950 roku (Struna �wiat³a,
przek³ad na szwedzki w 1956, nastêpne na angielski, niemiecki i czeski
w latach sze�ædziesi¹tych), Bia³oszewskiego Obroty rzeczy w 1956 (na s³o-

13 Adam Wa¿yk w �Nowej Kulturze� opublikowa³ Poemat dla doros³ych (1954),
uznany za skandal polityczny; redaktora naczelnego (Paw³a Hoffmana) za opubliko-
wanie tego tekstu odwo³ano ze stanowiska. Nie dokonano przek³adu tego poematu w ci¹-
gu najbli¿szych lat.

3 Kultura...
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wacki w 1972), Grochowiaka Ballada rycerska (t³umaczenie dopiero
w 1961, 1964 i 1967 na s³owacki i niemiecki), Harasymowicza w 1955 (t³u-
maczenie w 1966 i 1967 na czeski i s³owacki), H³aski w 1954. Pa�dziernik
otworzy³ drogê eksperymentom artystycznym, wyzwoli³ uniwersalne praw-
dy, umo¿liwi³ rozwój w literaturze indywidualnej wyobra�ni i niezale¿no-
�ci stylistycznej14.

W 1956 roku powróci³ do kraju z emigracji dziennikarz i publicysta
S. Cat-Mackiewicz, premier rz¹du emigracyjnego (1954�1956). Wznowio-
no 30 pa�dziernika 1956 roku zawieszony �Tygodnik Powszechny�.

Pocz¹tek �wielkiej odwil¿y� sprzyja³ otwarciu kultury polskiej na Za-
chód. Kazimiera I³³akowiczówna napisa³a dramatyczny wiersz Rozstrzelano
moje serce w Poznaniu (1956), J. Hordyñski Rapsodiê wêgiersk¹. W kraju
pojawi³a siê fala przek³adów literatury obcej oraz wznowienia dotychczas
wyklêtych autorów: S. Ignacego Witkiewicza, W. Gombrowicza, B. Schul-
za i innych. Niestety, w 1957 roku ponownie nasili³a siê kontrola cenzury,
zlikwidowano tygodnik �Po prostu�.

Lata sze�ædziesi¹te. Polska �ma³a stabilizacja�

W latach sze�ædziesi¹tych nast¹pi³ nowy okres w polityce kulturalnej
pañstwa, który T. Ró¿ewicz nazwa³ �nasz¹ ma³¹ stabilizacj¹�15. W 1964 roku
wystosowano do ówczesnego premiera J. Cyrankiewicza �List 34� � prze-
ciw zaostrzeniom cenzury, ¿¹daj¹cy zmian w polityce kulturalnej16.

W lutym i marcu 1968 roku prowokacyjny zakaz wystawienia w Te-
atrze Narodowym w Warszawie Dziadów Mickiewicza doprowadzi³ do
ostrego konfliktu polskich intelektualistów i literatów z w³adz¹ pañstwow¹.
Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego i studenci podpisali protest prze-
ciwko zawieszeniu Dziadów. Strajkowa³o 2,5 tysi¹ca studentów oraz czê�æ
profesorów, w�ród nich S. ¯ó³kiewski i S. Herbst. Pod wp³ywem tych wy-
darzeñ M. Hemar napisa³ wiersz Dziady (1968), a K. Wierzyñski Do to-

14 J. Tr z n a d e l: Hañba domowa. Pary¿ 1986.
15 Literatura prze³omów politycznych 1956, 1968, 1981: antologia w opracowaniu

szkolnym. Wybór, wstêp i opracowanie K. H e s k a - K w a � n i e w i c z. Katowice 2000.
16 W drugiej po³owie lat sze�ædziesi¹tych powsta³a organizacja Ruch o charak-

terze niepodleg³o�ciowym i antykomunistycznym. Za³o¿ycielami organizacji byli: Ma-
rian Go³êbiewski (¿o³nierz AK), bracia Andrzej i Benedykt Czumowie, Emil Morgiewicz
i Stefan Myszkiewicz-Niesio³owski. Zob.: E. S o ³ t y s: Parlament na obczy�nie. Toron-
to 2006, s. 43.
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warzysza Wies³awa. W 1956 roku ukaza³a siê w jêzyku angielskim Wielka
Improwizacja. Przek³ady Dziadów czê�ciej wydawano zw³aszcza w pierw-
szej po³owie lat sze�ædziesi¹tych.

W efekcie kszta³towania siê opozycji politycznej organizowano w kra-
ju prowokacyjne nagonki na inteligencjê i celowo wzniecano antysemickie
nastroje. Z Polski wyjecha³o wówczas 13 tysiêcy osób, wielu uczonych i pi-
sarzy pochodzenia ¿ydowskiego. Dzia³alno�æ wydawnicza i publicystyczna
poza Polsk¹ uwa¿ana by³a w kraju za przestêpstwo polityczne, dlatego nie-
którzy pisarze publikowali pod pseudonimami, np. S. Kisielewski wydawa³
w �Kulturze� pod pseudonimem Tomasz Staliñski.

W sierpniu 1968 roku 250 000 ¿o³nierzy Uk³adu Warszawskiego roz-
poczê³o interwencjê zbrojn¹ w Czechos³owacji, w odpowiedzi na reformy
nazwane �prask¹ wiosn¹�. W li�cie wydrukowanym w �Le Monde� S³awo-
mir Mro¿ek potêpi³ stanowisko polskiego rz¹du w sprawie wydarzeñ w Cze-
chos³owacji. Objêto go za to ca³kowitym bojkotem politycznym, �zabronio-
no wystawiania jego sztuk w Polsce, publikowania jego utworów, nawet
wymieniania w prasie, w wydawnictwach naukowych i encyklopediach
jego nazwiska�17. Reakcja t³umaczy i wydawców na �wiecie by³a natychmia-
stowa. W 1968 roku ukaza³y siê dramaty Mro¿ka: Drugie danie, Testarium,
Dom na granicy w jêzyku francuskim, Woda w jêzyku czeskim oraz Tan-
go w jêzyku angielskim w Londynie i w Nowym Yorku, w 1969 roku S³oñ
oraz wybory utworów na jêzyki: francuski, niemiecki i hiszpañski, tak¿e
dwukrotnie t³umaczono na japoñski: Tango, Karol Strip-tease, Na pe³nym
morzu.

Lata siedemdziesi¹te,
czyli �krótka odwil¿ i d³ugi przymrozek�18

Pierwsze lata siedemdziesi¹te XX wieku S. Barañczak nazwa³ �ma³¹ od-
wil¿¹�. Ukaza³y siê wówczas utwory krytykuj¹ce niezdecydowanie i ma-
razm lat sze�ædziesi¹tych, m.in.: S. Barañczaka Nieufni i zadufani (1971),
J. Kornhausera �wiat nieprzedstawiony (1974) i A. Zagajewskiego Komu-
nikat (1972). Zalecano powrót do przedstawiania obrazu rzeczywisto�ci bez
aluzji i niedomówieñ. �Ma³a odwil¿� w latach 1971�1973 i systematyczna

17 M. K u b i a k - ¯ y t o m i r s k a: Wincenty Kra�ko � opiekun pisarzy. Londyn 1971,
s. 8.

18 Okre�lenie Stanis³awa Barañczaka, zob. S. B a r a ñ c z a k: Knebel i s³owo...

3*
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rejestracja przek³adów literatury polskiej na obce jêzyki w kolejnych rocz-
nikach bie¿¹cej bibliografii �Polonica Zagraniczne� umo¿liwi³y J. Wilgat
i L. Ryllowej opracowanie bibliografii uwzglêdniaj¹cej t³umaczenia dzie³
wszystkich polskich autorów, zarówno mieszkaj¹cych w kraju, jak i za gra-
nic¹. W 1972 roku ukaza³a siê Polska literatura w przek³adach. Bibliogra-
fia 1945�1970, gdzie znalaz³y siê utwory pominiêtych przedtem wielu
polskich twórców (zob. tabela 1., rys. 2.).

Ta b e l a  1

Wykaz przek³adów polskiej literatury w latach 1945�1970

Wasilewska Wanda
Lem Stanis³aw
Andrzejewski Jerzy
Fiedler Arkady
Iwaszkiewicz Jaros³aw
Dobraczyñski Jan
Gombrowicz Witold
Kruczkowski Leon
Mro¿ek S³awomir
H³asko Marek
Newerly Igor
Broszkiewicz Jerzy
Korczak Janusz
Kossak Zofia
¯ukrowski Wojciech
Meissner Jerzy
Putrament Jerzy
Mi³osz Czes³aw
Breza Tadeusz
D¹browska Maria
Centkiewiczowie Alina i Czes³aw
Ró¿ewicz Tadeusz
Piasecki Sergiusz
Brzechwa Jan
Dygat Stanis³aw
Na³kowska Zofia
Morcinek Gustaw
Rudnicki Adolf
Parandowski Jan
Jasieñski Bruno

Nazwisko autora
1

Liczba przek³adów
2

Liczba jêzyków
3

183
112
101
95
73
69
68
65
65
52
51
51
46
42
39
37
35
35
32
32
32
29
27
27
24
23
22
22
20
21

45
24
26
21
20
13
13
25
18
19
27
10
17
13
16
6

13
12
16
14
11
18
5

13
12
13
14
11
10
12
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cd. t a b. 1

Rys. 2. Obraz przek³adów polskiej literatury w latach 1945�1970
1 � Wasilewska Wanda; 2 � Lem Stanis³aw; 3 � Andrzejewski Jerzy; 4 � Fiedler Arkady; 5 � Iwasz-
kiewicz Jaros³aw; 6 � Gombrowicz Witold; 7 � Kruczkowski Leon; 8 � Mro¿ek S³awomir; 9 � H³a-
sko Marek; 10 � Newerly Igor; 11 � Broszkiewicz Jerzy; 12 � Korczak Janusz; 13 � Kossak Zofia;
14 � ¯ukrowski Wojciech; 15 � Meissner Jerzy; 16 � Putrament Jerzy; 17 � Mi³osz Czes³aw;
18 � Ró¿ewicz Tadeusz; 19 � Parandowski Jan; 20 � Konwicki Tadeusz; 21 � Witkiewicz  Stanis³aw
Ignacy; 22 � Wierzyñski Kazimierz; 23 � Herbert Zbigniew.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.

Konwicki Tadeusz
Janczarski Czes³aw
Jastrun Mieczys³aw
Witkiewicz Stanis³aw Ignacy
Kuncewiczowa Maria
Makuszyñski Kornel
Potocki Jan
Przymanowski Janusz
Wierzyñski Kazimierz
Odojewski W³odzimierz
Herbert Zbigniew
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� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.
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Dziêki skutecznej propagandzie politycznej pierwsze miejsce w ran-
kingu t³umaczonych pisarzy zajê³a Wanda Wasilewska � prekursorka
realizmu socjalistycznego w literaturze. Nadal jednak nie odnotowano prze-
k³adów Lechonia, którego szczególnie ostro zwalcza³a cenzura, tote¿ w kra-
ju by³ przemilczany. Nie uwzglêdniono przek³adu wyboru jego poezji na
jêzyk angielski z 1959 roku, ani kolejnych � ukazuj¹cych siê w antolo-
giach, pocz¹wszy od 1972 roku, w Pary¿u, Stuttgarcie i w Londynie19 (zob.
rys. 3.).

Rys. 3. Przek³ady opublikowane w poszczególnych krajach w latach 1945�1970
� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.

19 W kraju dopiero w 1980 roku PAX wyda³ Suplikacje czasu wojny (po 40 latach
od daty powstania wiersza), a¿ w po³owie 1989 roku mo¿na by³o do³¹czyæ do wydania
zbiorowego wiersze: Do Wielkiej Osoby, Reytan, Spowied� Wielkanocna, Arcybiskup Cie-
�lak. Przek³ady samodzielne wydawniczo opublikowano dopiero w 1994 roku w jêzy-
ku francuskim w t³umaczeniu Rogera Legras, w 2000 roku ukaza³y siê wiersze Lecho-
nia w przek³adzie na hebrajski Szoszany Raczyñskiej, w 2005 � wybór utworów w jê-
zyku angielskim z przemow¹ Beaty Dorosz.
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Okres poprzedzaj¹cy powstanie �Solidarno�ci�
i stan wojenny

W 1976 roku powsta³ Komitet Obrony Robotników (KOR). Dzia³a³y
w nim osoby o skrajnie ró¿nych pogl¹dach � od socjaldemokratycznych po
antykomunistyczne. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych zorganizowano
w Polsce nielegalny ruch wydawniczy, okre�lany jako �drugi obieg�. Nie-
zale¿na Oficyna Wydawnicza w 1979 roku opublikowa³a Miazgê J. Andrze-
jewskiego. Najlepsi polscy pisarze coraz czê�ciej ukazywali siê poza cenzur¹:
Mi³osz (84 pozycji, liczne wybory wierszy), Gombrowicz (71 poz., g³ównie
Dzienniki z lat 1953�1956 i 1957�1969), Mro¿ek (278 poz.), Konwicki
(18 poz., czêsto wznawiano Ma³¹ apokalipsê).

W latach 1977�1978 dosz³o do zbli¿enia niezale¿nej literatury krajo-
wej z literatur¹ emigracyjn¹. W rozg³o�ni polskiej Radia Wolna Europa
czytano ksi¹¿ki zakazane w Polsce i niedostêpne w normalnym obiegu ksiê-
garskim. Czarny polonez K. Wierzyñskiego, wydany w 1968 roku przez

Rys. 4. Ranking autorów t³umaczonych w latach 1971�1980
1 � Lem Stanis³aw; 2 � Iwaszkiewicz Jaros³aw; 3 � Gombrowicz Witold; 4 � Andrzejewski
Jerzy; 5 � Mro¿ek S³awomir; 6 � Ró¿ewicz Tadeusz; 7 � Korczak Janusz; 8 � Wojty³a Karol;
9 � Broszkiewicz Jerzy; 10 � Szymanowski Janusz; 11 � Konwicki Tadeusz; 12 � Dobraczyñski
Jan; 13 � Mi³osz Czes³aw; 14 � Brandys Kazimierz; 15 � Herbert Zbigniew; 16 � Lec Jerzy Sta-
nis³aw; 17 � Kuncewiczowa Maria; 18 � Potocki Jan; 19 � Dygat Stanis³aw; 20 � Parandowski
Jan  21 � Filipowicz Kornel;  22 � Kawalec Julian; 23 � Na³kowska Zofia; 24 � ¯ukrowski Woj-
ciech; 25 � Kern Ludwik; 26 � Jasieñski Bruno; 27 � Borowski Tadeusz; 28 � H³asko Marek;
29 � Wasilewska Wanda.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.
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Instytut Literacki w Pary¿u, do kraju dotar³ po 10 latach dziêki Niezale¿-
nej Oficynie Wydawniczej. Znacznie wzros³o zainteresowanie literatur¹
polsk¹ na �wiecie. Ranking autorów t³umaczonych na obce jêzyki uleg³
zdecydowanej zmianie (zob. rys. 4.).

NSZZ �Solidarno�æ� i stan wojenny

Stan wojenny wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku rozpocz¹³
nowy okres w literaturze polskiej, która sta³a siê oporna na w³adzê i na-
bra³a charakteru interwencyjnego. Okres stanu wojennego charakteryzuje
lawina przek³adów. Na prze³omie 1981 i 1982 roku ukaza³o siê prawie 630
tytu³ów polskiej literatury w jêzykach obcych, na ogóln¹ liczbê 1807 pozycji
prze³o¿onych w latach 1981�1986. By³y to wznowienia pisarzy klasycz-
nych (przede wszystkim Sienkiewicza i Reymonta), ale i wspó³czesnych
wybitnych twórców: Bia³oszewskiego, D¹browskiej, Brandstaettera, Gom-
browicza, Lema, Mi³osza, Ró¿ewicza, Kantora, Konwickiego, Kuncewiczo-
wej, Schulza, Wojty³y i wielu innych. Poziom czytelnictwa i znajomo�æ pol-
skiej literatury w �wiecie zdecydowanie wzros³y po 1981 roku (zob. rys. 5.).

Rys. 5. Przek³ady literatury polskiej w latach 1945�2006 na jêzyki:
1 � niemiecki; 2 � czeski; 3 � rosyjski; 4 � s³owacki; 5 � wêgierski; 6 � angielski; 7 � francuski;
8 � bu³garski; 9 � ukraiñski; 10 � serbski; 11 � w³oski; 12 � hiszpañski; 13 � rumuñski; 14 �
litewski; 15 � hebrajski; 16 � niderlandzki; 17 � japoñski; 18 � chiñski.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.
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W okresie od 1981 do 2006 roku zgromadzono opisy bibliograficzne
ponad 200 autorów polskich, których dzie³a zosta³y opublikowane na tere-
nie Niemiec. Jêzyk niemiecki �po�redniczy³� pomiêdzy czytelnikami �bloku
socjalistycznego� i �bloku kapitalistycznego�, sprzyjaj¹c rozpowszechnianiu
polskiej literatury na Zachodzie. Potwierdza to analiza przek³adów twór-
czo�ci wielu znanych polskich pisarzy. W NRD wykszta³ci³a siê znacz¹ca
grupa znakomitych t³umaczy. Szczególnie zas³u¿ona jest Karin Wolff �
prze³o¿y³a na jêzyk niemiecki ponad 80 ksi¹¿ek z literatury polskiej. Wa¿n¹
rolê odegra³a wspó³praca wielu t³umaczy z Instytutem Kultury Polskiej
w Darmstadt i jego twórc¹ Karlem Dedeciusem, autorem i redaktorem kil-
kunastu antologii polskiej poezji i prozy, t³umaczem nies³ychanej liczby po-
etów i polskich pisarzy. W Niemczech wydawnictwo Suhrkamp we Frank-
furcie nad Menem publikowa³o liczne przek³ady polskiej literatury w se-
riach �Suhrkamp Taschenbuch� i �Polnische Bibliotek�. Polska literatura jest
znana w �wiecie w znacznej mierze za po�rednictwem jêzyka niemieckie-
go, jest w Niemczech najobszerniej reprezentowana, oczywi�cie na tle in-
nych krajów i obszarów jêzykowych, w których ukazuj¹ siê polskie ksi¹¿-
ki. Ka¿dy polski sukces wydawniczy bywa natychmiast t³umaczony na jê-
zyk niemiecki: np. powie�ci P. Huellego, D. Mas³owskiej, M. Nurowskiej,
M. Saramonowicz, A. Stasiuka (12 razy w ci¹gu 6 lat), czy te¿ T. Tryzny20.
Powodzenie nowszych tekstów polskiej literatury zawdziêczamy niew¹tpli-
wie zmianie stereotypu Niemca dziêki pokoleniu pisarzy i poetów, którzy
nie prze¿yli okropieñstw wojny i okupacji hitlerowskiej. W ksi¹¿kach
S. Chwina czy P. Huellego pojawia siê zainteresowanie odmienno�ci¹, za-
miast wrogo�ci wobec tego, co niemieckie. Na terenie Niemiec opublikowano
ponad 60 antologii polskiej prozy i poezji, ponad 11 by³o kilkakrotnie wzna-
wianych21.

Odzyskanie niepodleg³o�ci. Rok 1989

Po 1989 roku zaprzestano dzielenia polskich pisarzy na krajowych
i emigracyjnych. Obowi¹zkowa promocja polskiej literatury w krajach de-

20 P. Huelle wydany w latach: 1992, 1995�1996, 1999�2000, 2003, 2005�2006;
A. Stasiuk � w latach: 1998, 2000�2004; T. Tryzna � w latach: 1998, 2000�2004.

21 Np.: og³oszono w Niemczech 6 wydañ Polnische Liebesgeschichte (oprac. przez
Karla Dedeciusa), Die Dichter Polens (4 wydania), Das Raumschiff (antologia opowia-
dañ fantastycznych, 4 wyd.), 100 Autoren vom Mittelalter bis (3 wyd.), Dichtung und
Prosa: ein Lesebuch (K. Dedecius, w 3 wyd.), 3 wydania 2222 Aphorismen, Sentenzen...,
pozosta³e antologie na ogó³ by³y wznawiane przynajmniej dwukrotnie.
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mokracji ludowej nie zahamowa³a wzrostu zainteresowania twórczo�ci¹ pol-
skich pisarzy na Zachodzie, którzy z trudem, ale docierali jednak na �wia-
towy rynek ksiêgarski. Bibliograficzne opisy przek³adów polskiej literatury,
og³aszane od 1981 roku, zgromadzono w oddzielnej bazie danych, uzupe³-
nianej na bie¿¹co (http://www.bn.org.pl) (zob. tabelê 2.). Przek³adów z po-
nad 1000 orygina³ów dokona³o oko³o 1340 t³umaczy.

Ta b e l a  2

Wykaz przek³adów polskiej literatury w latach 1981�2006

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.

Zwi¹zki przek³adów literatury z polityk¹

Proponowani autorzy i tytu³y ich dzie³, przek³adane z polskiego jê-
zyka na inne � w danym momencie historycznym i w warunkach okre-
�lonego systemu politycznego � stanowi¹ wyj¹tkow¹ ofertê czytelni-
cz¹. Zaczêto doceniaæ rolê t³umacza. Uznaje siê go za wspó³twórcê dzie³a.

Lem Stanis³aw
Gombrowicz Witold
Mi³osz Czes³aw
Kapu�ciñski Ryszard
Mro¿ek S³awomir
Szymborska Wis³awa
Wojty³a Karol
Herbert Zbigniew
Ró¿ewicz Tadeusz
Nurowska Maria
Iwaszkiewicz Jaros³aw
Herling-Grudziñski Gustaw
Tokarczuk Olga
Lec Stanis³aw Jerzy
Zagajewski Adam
Stasiuk Andrzej
Fink Ida
Lipska Ewa
H³asko Marek
Chwin Stefan

Nazwisko autora Liczba przek³adów Liczba jêzyków

672
260
233
202
153
138
104
93
78
65
63
53
51
48
46
45
34
22
21
14

35
26
34
32
30
35
30
26
33
9

20
13
20
15
14
17
13
9
7
7



43Polonika a polityka przek³adu literatury polskiej po 1945 roku

Wybór tekstu i jego przek³ad zwiêkszaj¹ dystans pomiêdzy twórc¹ i czy-
telnikiem o granicê jêzyka i kultury. T³umacz dokonuje interpretacji jêzy-
kowej i stylistycznej, ale tak¿e ideologicznej i estetycznej orygina³u. Stara
siê zaadoptowaæ obcy wzorzec literacki i uczyniæ go zrozumia³ym dla czy-
telnika wychowanego w innym systemie kulturowym. Przek³ady s¹ wy-
k³adni¹ polityki kulturalnej pañstwa i podporz¹dkowanej jej polityki wy-
dawniczej. Odbiorca przek³adu �nie rozpoznaje wp³ywu okre�lonej sytu-
acji spo³ecznej i politycznej, w której funkcjonuje t³umacz, ani te¿ nie jest
w stanie oceniæ jego artystycznej wyobra�ni�22. Darzy t³umacza nieograni-
czonym zaufaniem. Do roli i funkcji przek³adu sami t³umacze podchodz¹
bardzo ró¿nie. Niektórzy z nich, jak K. Staemmler, znany niemiecki t³u-
macz wspó³czesnych pisarzy polskich, uwa¿aj¹, ¿e o wyborze konkretne-
go tekstu do przek³adu decyduje, obok motywu fascynacji nowymi war-
to�ciami (np. w twórczo�ci Gombrowicza, Schulza, Kapu�ciñskiego), motyw
polityczny, sk³aniaj¹cy do wyboru autorów zakazanych (np. z dawnej
�czarnej listy cenzury�), i motyw etyczno-moralny, odwo³uj¹cy siê do skom-
plikowanej sytuacji politycznej, w której tworzy³ pisarz (np. po stanie
wojennym t³umaczenie niepublikowanej przedtem prozy Stefana Kisie-
lewskiego i Adama Zagajewskiego)23. T³umaczenie na obce jêzyki doko-
nuje siê niezale¿nie od woli autora, �jest now¹, obc¹ wersj¹ bytu�. Je�li chce-
my byæ rozpoznawalni w kulturze �wiatowej, musimy byæ zadowoleni,
¿e kto� zechcia³ nas odczytaæ i prze³o¿yæ na swój jêzyk. Autor na ogó³ nie
ma wp³ywu na poziom t³umaczenia, czêsto zauwa¿a jego wady, mimo to
stara siê uznaæ tê obc¹ wersjê swojego utworu, poniewa¿ jest gwarancj¹
istnienia dzie³a w innej kulturze, warunkiem uczestniczenia w ogólno�wia-
towym obiegu. T³umaczenie przede wszystkim staje siê wa¿nym po�red-
nikiem pomiêdzy kulturami a przedmiotem zainteresowania t³umacza, �jest
ofert¹ informacji w jêzyku i kulturze docelowej o ofercie informacyjnej
w jêzyku i kulturze wyj�ciowej�24. Na podstawie kanonu przek³adanych
tekstów, jak twierdzi³ Karl Dedecius, mo¿na oznaczyæ kulturalne i ide-
ologiczne trendy epoki oraz ukazaæ jej etyczno-polityczne normy i war-
to�ci25.

Obraz literatury polskiej w �wiecie tworzy rzesza t³umaczy, entuzja-
�ci polskiej literatury piêknej i polskiego jêzyka. Jeste�my �wiadkami na-
rodzin nowej roli t³umacza w �wiecie kultury, która w epoce powszechnej

22 W. K a l a g a: Ja�ñ � interpretacja � przek³ad. W: Polityka a przek³ad. Red.
P. F a s t. Katowice 1996, s. 11�12.

23 G. S z e w c z y k: Literatura polska w Niemczech. Polityka i konteksty ideologicz-
no-kulturowe. W: Polityka a przek³ad..., s. 54.

24 R. S t o l z e: Übersetzungstheorien: eine Einführung. Tübingen 1994, s. 161.
25 G. S z e w c z y k: Literatura polska w Niemczech..., s. 61.
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globalizacji bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebuje po�rednictwa, t³umacze-
nia s³ów, my�li i pogl¹dów. Bibliografie przek³adów, przez z³o¿enie oferty
autorów i tytu³ów dostêpnych w ró¿nych jêzykach, powinny u³atwiæ czy-
telnikom, wydawcom i t³umaczom w innych obszarach kulturowych dostêp
do polskiej ksi¹¿ki oraz s³u¿yæ promocji polskiej literatury poza granicami
kraju.

r



Maria Kalczyñska
Opole

Z problematyki badawczej
nad kultur¹ ksi¹¿ki polskiej za granic¹

Badania nad ró¿nymi aspektami kultury skupisk polskich za granic¹
prowadzone s¹ w kilku o�rodkach naukowych w Polsce. Jednak w zakre-
sie kultury ksi¹¿ki zajmuj¹ siê nimi nieliczni naukowcy1. Rozpocz¹³ je jesz-
cze w latach siedemdziesi¹tych nie¿yj¹cy ju¿ prof. A. K³ossowski, który by³
w tym zagadnieniu prekursorem.

Problematyka, o której tu mowa, wpisuje siê w szeroki kontekst badañ
bibliologicznych, zwi¹zanych z kwesti¹ interdyscyplinarnych studiów kul-
turowo-spo³ecznych. Dotycz¹ one wielu dziedzin wiedzy, m.in. tematyki mi-
gracyjnej, socjologicznej, historycznej, biografistycznej. W krótkim artykule
nie sposób omówiæ wszystkich aspektów tego zjawiska. Dlatego autorka
skupi³a siê jedynie na kilku zasadniczych w¹tkach, zwi¹zanych z tym za-
gadnieniem.

Jak wiadomo, dorobek kulturowy diaspory to przede wszystkim warto-
�ci materialne i intelektualne danego narodu, gromadzone i utrwalane
w ci¹gu dziejów, przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak¿e przez oso-
by i dla osób � ¿yj¹cych i tworz¹cych poza granicami kraju. Wa¿nym
sk³adnikiem kultury s¹ zawsze jej dobra, bêd¹ce wyznacznikiem d¹¿eñ
danej zbiorowo�ci do zachowania: wspólnego jêzyka, okre�lonego teryto-
rium, norm moralnych, praw, wierzeñ, wzorów zachowañ, utworów literac-
kich, miejsc pamiêci i innych czynników kulturotwórczych2.

1 Kraków � Maria Kocójowa, Toruñ � Janusz Tondel, Warszawa � Jacek Puchal-
ski, Barbara Bieñkowska, Katowice � Danuta Sieradzka i pisz¹ca te s³owa.

2 Por. te¿: M. P a c h o l s k i, A. S ³ a b o ñ: S³ownik pojêæ socjologicznych. Kraków
1997, s. 63�64.
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Tak rozumiane dobra kultury maj¹ swój �cis³y zwi¹zek tak¿e z kultur¹
ksi¹¿ki. Potwierdzaj¹ to nie tylko uwarunkowania historyczne, ale i wspó³-
czesne przeobra¿enia w procesie np. jej czytelniczego odbioru3.

Obecnie badania nad tak zdefiniowanym systemem kultury ksi¹¿ki
nabieraj¹ szczególnego znaczenia. Wpisuj¹ siê bowiem w dialog kulturo-
wy przebiegaj¹cy w naszych rozwa¿aniach na p³aszczy�nie zbiorowo�ci:
polonijnej4, nowej emigracji5, spo³eczno�ci polsko-zagranicznej6, zagranicz-
nej7 oraz czê�ciowo tak¿e � krajowej.

Ksi¹¿ka polska tworzona w diasporze musi byæ zatem przedmiotem sze-
rokiej analizy naukowej, dotykaj¹cej wielu aspektów jej spo³ecznych prze-
obra¿eñ.

�rodowiska etniczne, w których musi poruszaæ siê badacz, oraz nap³y-
waj¹ce, szacunkowo co dziesiêæ lat, nowe fale emigracyjne zmieniaj¹ ka¿-
dorazowo granice kulturowe opisywanych zjawisk. Dialog medialny prze-
biegajacy miêdzy twórc¹ a odbiorc¹ ksi¹¿ki, b¹d¹cy tu przedmiotem na-
szych zainteresowañ, uwarunkowany bywa czêsto spotkaniem odmiennych
kultur, nierzadko konkurencyjnych wobec siebie, ale tak¿e � wspó³akty-
wizuj¹cych siê8. Poza tym warto podkre�liæ, ¿e dodatkowym czynnikiem,

3 Por.: K. M i g o ñ: Nauka o ksi¹¿ce. Zarys problematyki. Wroc³aw 1984.
4 Termin �Polonia� badacze ró¿nie rozumiej¹. Tradycyjnie uwa¿a siê, i¿ jest to gru-

pa osób � ca³e wychod�stwo polskie � mieszkaj¹ca poza Polsk¹ od lat, utrzymuj¹ca
z krajem swego pochodzenia sta³e zwi¹zki. Dopiero lata dziewiêædziesi¹te przyczyni-
³y siê do wyodrêbnienia kilku odmiennych interpretacji: Polonia, nowa emigracja,
mniejszo�æ narodowa, przesiedleñcy, osoby polskojêzyczne, zbiorowo�æ polska oraz przy-
nale¿no�æ do grupy wed³ug subiektywnej oceny danej osoby. Na potrzeby tej pracy przyjê-
to nastêpuj¹c¹ definicjê: �zbiorowo�æ polonijna� � to spo³eczno�æ osób o emigracyjnym
pochodzeniu, która utrzymuje zwi¹zki z organizacjami dawnej Polonii, przyznaje siê
do polskich tradycji narodowych, kultury i jêzyka, wywodzi siê czêsto z tzw. starej Po-
lonii, tj. dawnej emigracji. Por.: E. K o ³ o d z i e j: Dzieje Polonii w zarysie 1918�1939.
Warszawa 1991, s. 5�6; U. K a c z m a r e k: Kultura zbiorowo�ci polonijnych Europy
�rodkowej 1945�1989. Poznañ 1993, s. 8�12; A. P o s e r n - Z i e l i ñ s k i: Miêdzy asy-
milacj¹ a zachowaniem to¿samo�ci. W: Byæ Polakiem w Niemczech. Red. A. Wo l f f - P o -
w ê s k a  i  E. S c h u l z. Poznañ 2000, s. 65�66.

5 Pojêcie �nowa emigracja� odnosi siê do osób, które osiad³y w danym kraju, czê-
sto nie z w³asnej woli, po II wojnie �wiatowej, szczególnie w latach siedemdziesi¹tych,
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych oraz na pocz¹tku XXI wieku, i raczej nie utrzy-
muj¹ kontaktów z organizacjami dawnej Polonii.

6 �Spo³eczno�æ polsko-zagraniczna� rozumiana jest jako grupa o podwójnym oby-
watelstwie i podwójnej to¿samo�ci kulturowej, utrzymuj¹ca zwi¹zki kulturowe z kra-
jem swego urodzenia � Polsk¹, oraz z krajem swego nowego osiedlenia. Mowa tu czê-
sto o tzw. europejskiej to¿samo�ci kulturowej.

7 �Spo³eczno�æ zagraniczna�, np. niemiecka � posiadaj¹cy obywatelstwo i naro-
dowo�æ danego kraju.

8 W. Z a l e w s k i: Uwagi na temat kultury ksi¹¿ki polskiej w Stanach Zjednoczo-
nych. W: Kultura skupisk polonijnych. Oprac. naukowe K. G r o n i o w s k i, A. K ³ o s -
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wp³ywaj¹cym na jeden z aspektów szeroko rozumianej kultury ksi¹¿ki pol-
skiej za granic¹ jest sta³y jej kontakt z krajem. To z jednej strony pozwala
na uzupe³nienie obiegu ksi¹¿ki, a z drugiej � prowadzi tak¿e do jego pew-
nego ograniczenia.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e polska dzia³alno�æ wydawnicza prowadzona
za granic¹ zwi¹zana by³a zawsze z rozwojem ruchów emigracyjnych. Po-
cz¹wszy od po³owy XIX wieku, okresu nasilonych wêdrówek Polaków
w poszukiwaniu lepszych obszarów ¿yciowej egzystencji, w wielu krajach
tworzone by³y rozmaite placówki zajmuj¹ce siê produkcj¹ oraz upowszech-
nianiem polskiego s³owa na obczy�nie9.

Historia zna wiele przyk³adów obecno�ci polskiej ksi¹¿ki w obiegu �wia-
towym. Jednak¿e do koñca lat osiemdziesi¹tych XX wieku obowi¹zywa³
podzia³ na ksi¹¿kê emigracyjn¹ i krajow¹.

Po roku 1990 zaczê³a siê zacieraæ misyjna rola polskiej ksi¹¿ki powsta-
j¹cej poza Krajem, natomiast dziêki zwiêkszeniu obszaru oddzia³ywania
Kraju na emigracjê, otworzy³ siê szerzej rynek upowszechniania ksi¹¿ki
polskiej w Europie i na �wiecie. Od 21 grudnia 2007 roku, kiedy Polska zna-
laz³a siê w grupie pañstw uk³adu z Schengen10, rozpocz¹³ siê proces budo-
wania kultury polskiej ksi¹¿ki bez barier i granic.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na sytuacjê wspó³czesnej kultury ksi¹¿ki w obsza-
rze zbiorowo�ci polskiej za granic¹ wp³yw maj¹ liczne elementy zarówno
wewnêtrzne � narodowe (oddzia³ywanie pochodzenia polskiego na to¿sa-
mo�æ narodow¹), jak i zewnêtrzne (oddzia³ywanie danego kraju na to¿sa-
mo�æ przyjmowan¹). Pod wp³ywem swoistych, zewnêtrznych presji znajdu-
j¹ siê: jêzyk wypowiedzi, patrymonium religijne, tradycje i obyczaje � sta³e
czynniki warunkuj¹ce rozwój ksi¹¿ki polskiej za granic¹.

s o w s k i, W. S t a n k i e w i c z. Warszawa 1994, s. 83. Ogólnie na temat typów kultu-
ry, por. P. Ta r a s: Problemy kulturowej to¿samo�ci i etnicznego getta. �Studia Polonij-
ne� 1981, z. 4, s. 127�157; U. K a c z m a r e k: Kultura zbiorowo�ci polonijnych..., s. 16.

9 Na temat m.in. obecno�ci Polaków w Niemczech istnieje ju¿ obszerna literatu-
ra, por.: J. K o z ³ o w s k i: Emigracja okresu schy³kowego Rzeczypospolitej szlacheckiej
i porozbiorowej do 1846. W: Emigracja z ziem polskich w czasach nowo¿ytnych i najnow-
szych (XVII�XX w.). Red. A. P i l c h. Warszawa 1984, s. 34�43; U. K a c z m a r e k: Kul-
tura zbiorowo�ci polonijnych...; E a d e m: Polonia w Niemieckiej Republice Demokratycz-
nej (1949�1989). �Przegl¹d Polonijny� 1990, nr 4, s. 103�111; A. P o n i a t o w s k a:
Polacy w Berlinie 1918�1945. Poznañ 1986; A. S z u l c z y ñ s k i: Zarys dziejów Polo-
nii Niemieckiej. Berlin 1999, s. 7; K. M u r z y n o w s k a: Polskie wychod�stwo zarobko-
we w Zag³êbiu Ruhry w latach 1880�1914. Wroc³aw 1972, passim; A. S a k s o n: Pro-
blemy masowej emigracji z Polski w latach 80. �¯ycie i My�l� 1989, nr 10, s. 28�35;
Polacy w Niemczech po II wojnie �wiatowej. W: Polonia w Europie. Red. B. S z y d ³ o w -
s k a - C e g l o w a. Poznañ 1992, s. 245.

10 Uk³ad z Schengen znosi kontrolê osób przekraczaj¹cych granicê miêdzy pañ-
stwami, cz³onkami Unii Europejskiej, a tak¿e granicê Islandii i Norwegii. W sumie 22
pañstwa s¹ w tej strefie.
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Wa¿nym w¹tkiem badawczym w omawianym systemie mo¿e byæ zatem
próba okre�lenia, jaki stosunek do kultury rodzimej maj¹ osoby polskojê-
zyczne, które w danym kraju korzystaj¹ z dóbr systemu ksi¹¿ki, i jak du¿y
jest zakres przenikania obcych wp³ywów do kultury tego systemu11. Wydaje
siê, ¿e penetracja tego zagadnienia w³a�nie za po�rednictwem systemu
ksi¹¿ki mo¿e tê wiedzê znacznie poszerzyæ i wzbogaciæ naukowo. Jednocze-
�nie mo¿e pomóc odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych funkcjonowa-
nia i odbioru ksi¹¿ki polonijnej w Europie i na �wiecie.

Spogl¹daj¹c wstecz, nale¿y stwierdziæ, ¿e szczególnie kulturotwórcze dla
dziejów ksi¹¿ki polskiej za granic¹ by³y czasy prze³omów politycznych.
Przyk³adem tego jest okres prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹-
tych XX wieku, który zapocz¹tkowa³ w�ród badaczy przedmiotu szerok¹
dyskusjê. Dotyczy³a ona m.in. funkcji autora, wydawcy czy szerzej pracow-
nika ksi¹¿ki � przebywaj¹cego i tworz¹cego poza krajem ojczystym � na
uchod�stwie, i literatury emigracyjnej, w kontek�cie m.in. przemian etnicz-
nych i to¿samo�ciowych zachodz¹cych w Europie Wschodniej i �rodkowej
oraz na innych kontynentach12.

Jak wiemy, w koñcu XX wieku w Europie �rodkowej upad³ komunistycz-
ny system w³adzy. W 1990 roku w Polsce zniesiono m.in. cenzurê prewen-
cyjn¹. Zacz¹³ siê wtedy stopniowo zacieraæ podzia³ na ksi¹¿kê emigracyjn¹
i krajow¹, poniewa¿, zdaniem badaczy, �z formalnego punktu widzenia, misja
niepodleg³o�ciowa emigracji dobieg³a wówczas koñca�13. Twórcy literatury
w Polsce uwolnili siê spod presji partii rz¹dz¹cej, dyktuj¹cej normy postêpo-
wania w dziedzinie kultury, a ksi¹¿ka wesz³a w nieograniczony obieg czy-
telniczy. Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych sta³ siê prze³omem w zakresie re-
cepcji literatury emigracyjnej w Kraju i za granic¹. W zwi¹zku ze zmianami
politycznymi, w 1994 roku zamkniêta zosta³a m.in. rozg³o�nia polska Radia
Wolna Europa w Monachium, która mia³a wielkie zas³ugi w promocji ksi¹¿ki
polskiej za granic¹14, oraz zaprzesta³y dzia³alno�ci liczne polskie instytucje

11 Por.: Zbiór artyku³ów bêd¹cych pok³osiem polsko-niemieckiego projektu badaw-
czego, por.: Byæ Polakiem w Niemczech...

12 Badania w tej dziedzinie prowadz¹ m.in.: Instytut Biografistyki Polonijnej w Pa-
ry¿u, Instytut Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Instytut Ame-
rykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie, Archiwum Emigracji UMK w To-
runiu, Instytut Badañ Literackich w Warszawie, O�rodek Studiów i Badañ Polonijnych
Uniwersytetu w Szczecinie oraz wydzia³y filologiczne Uniwersytetu Warszawskiego,
U� w Katowicach, UMCS w Lublinie, UAM w Poznaniu oraz uniwersytety w Rzeszo-
wie, Olsztynie, Szczecinie, a tak¿e Akademia Polonijna w Czêstochowie.

13 Szeroko na ten temat pisa³ J. K r y s z a k: Literatura z³ej chwili dziejowej. £ód�
1995, s. 5; Por tak¿e: R. H a b i e l s k i: ¯ycie spo³eczne i kulturalne emigracji 1945�
1990. Warszawa 1999.

14 M. £ a t y ñ s k i: Ogród angielski. Wspomnienia z Radia Wolna Europa. Lublin
1997.
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emigracyjne, w tym wiele ksiêgarñ, bibliotek i wydawnictw. Ich w³a�ciciele
wracali do Kraju b¹d� te¿, z powodu ograniczenia popytu na szeroko rozu-
mian¹ kulturê ksi¹¿ki, zamykali podwoje swoich instytucji. Mówi siê nawet,
¿e wraz ze �mierci¹ niekwestionowanego przywódcy emigracji polskiej �
J. Giedroycia, w 2000 roku, skoñczy³a siê misyjna rola emigracji, a tak¿e sze-
roko rozumianej ksi¹¿ki i prasy. Z chwil¹ bowiem braku Ksiêcia z Maisons
Laffitte przesta³ ukazywaæ siê opiniotwórczy miesiêcznik �Kultura�, w pew-
nym te¿ sensie �zamkniêto�, za³o¿ony w 1946 roku, Instytut Literacki �
ku�niê polskich talentów literackich i publicystycznych za granic¹15.

Proces obecno�ci polskich twórców w systemie ksi¹¿ki poza Krajem, cho-
cia¿ trwa nadal, ma ju¿ inny wymiar. Polskie placówki kulturalne, wyzbyte
obci¹¿eñ politycznych, kieruj¹ siê teraz przewa¿nie ku tematom i sprawom
ogólnospo³ecznym.

Kultura ksi¹¿ki polskiej za granic¹ staje siê obecnie trwa³¹ jedno�ci¹,
zanikaj¹ bowiem wszelkie bariery i przeszkody w kontaktowaniu siê au-
torów w przestrzeni europejskiej i �wiatowej, wydawcy za� i odbiorcy mog¹
siê komunikowaæ, korzystaj¹c z Internetu16. Ksi¹¿ka wchodzi coraz czê�ciej
w nieskrêpowane relacje miêdzypañstwowe, czego widomym znakiem s¹ np.
dzia³ania instytutów kultury polskiej, funkcjonuj¹cych poza Krajem w prze-
strzeni miêdzynarodowej.

Widaæ to wyra�nie m.in. na przyk³adzie ksi¹¿ki polskiej w Niemczech
� kwestii tej autorka po�wiêci³a wiele swoich szczegó³owych prac17. Na pod-
stawie tych opracowañ oraz licznych obserwacji omawianego zagadnienia,
mo¿na wnioskowaæ, ¿e tak¿e inne obszary wydaj¹ siê kompatybilne z te-
matyk¹ niemieck¹.

W dziedzinie dziejów ksi¹¿ki polskiej w Niemczech mo¿emy ju¿
dzisiaj mówiæ o w miarê kompletnym udokumentowaniu jej ci¹g³ego roz-
woju. Dla tematyki niemieckiej bowiem dysponujemy m.in. danymi od-
nosz¹cymi siê do dziejów polskich drukarñ18, ksiêgarñ19, firm wydawni-

15 Por.: M.A. S u p r u n i u k: Kultura. Materia³y do dziejów Instytutu Literackiego
w Pary¿u. T. 1�2. Toruñ�Warszawa 1994�1995; K. P o m i a n: W krêgu Giedroycia.
Warszawa 2000; I. C h r u � l i ñ s k a: By³a raz Kultura... Rozmowy z Zofi¹ Hertz. Lublin
2003.

16 Szerzej na ten temat pisze J. M a c i e j e w s k i: Czy wspó³czesna literatura pol-
ska na obczy�nie jest jeszcze emigracyjna? W: Powroty w zapomnienie. Dekada litera-
tury emigracyjnej 1989�1999. Red. B. K l i m a s z e w s k i  i  W. L i g ê z a. Kraków
2001, s. 17�25.

17 Por.: M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki polskiej w Niemczech. Katowice 2004,
oraz inne dzie³a wymienione m.in. na stronach www.polonika.opole.pl

18 M. Z a r z y c k a: Dzieje drukarni J.I. Kraszewskiego Drezno-Poznañ. �Studia
o Ksi¹¿ce� 1976, T. 6, s. 81�99.

19 W. C h o j n a c k i: Ksiêgarstwo polskie w Westfalii i Nadrenii do 1914 r. �Studia
Polonijne� 1981, T. 4; A. K ³ o s s o w s k i: Ksiêgarstwo polskie na obczy�nie. �Ksiêgarz�

4 Kultura...
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czych20 czy instytucji promocji oraz czê�ciowo � recepcji ksi¹¿ki polskiej
w Niemczech21. Opracowania cz¹stkowe dotycz¹ tak¿e polskich wydawnictw
katolickich w Niemczech22 i dzia³alno�ci wydawniczej organizacji polonij-
nych23. Badania bibliologiczne uzupe³nione zosta³y szerszymi dociekania-
mi w kontek�cie studiów politologicznych24, prasoznawczych25, germani-
stycznych i literaturoznawczych26.

Dziêki inicjatywie Gabinetu Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech (dzia-
³aj¹cego od 2006 roku w PiN � Instytucie �l¹skim w Opolu) badania w ob-
szarze niemieckim zyska³y ju¿ na pewnej konsolidacji i systematyczno�ci.

1966, z. 3, s. 25; J. We i s s: Pierwsza polska ksiêgarnia w Hamburgu. �Przegl¹d Ksiê-
garski� 1947, nr 3�4, s. 51.

20 H. M u z i o ³: Polski ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945�
1946. �Tygodnik Powszechny� 1980, nr 17, s. 5; A. N a d o l n y: Biblioteka Polskiej Pa-
rafii w Hamburgu. �Przegl¹d Polonijny� 1991, nr 3, s. 121�125; W.M. W i t e k: Zbio-
ry poloników w bibliotece Niemiecko-Polskiego Instytutu w Darmstadt. �Kieleckie Stu-
dia Bibliotekarskie� 1998, T. 3, s. 151�153.

21 W. O s a j d a: Dzia³alno�æ o�wiatowo-kulturalna Polonii Zachodnioniemieckiej po
II wojnie �wiatowej. Warszawa 1979.

22 A. N a d o l n y: Polskie wydawnictwa ko�cielne w Niemczech Zachodnich po II woj-
nie �wiatowej. �Tygodnik Powszechny� 1980, nr 35, s. 4; W. O s a j d a: Dzia³alno�æ...,
s. 152�153.

23 J. Wr ó b l e w s k i: Rola ksi¹¿ki polskiej w dzia³alno�ci ZPwN po II wojnie �wia-
towej. �Roczniki Biblioteczne� 1988, z. 2, s. 141�175; H. M u z i o ³: Polski ruch wydaw-
niczy..., s. 5.

24 G. J a n u s z: Formy aktywno�ci �rodowisk polonijnych w RFN. �Rocznik Polonij-
ny� 1980, nr 1, s. 95�106; I d e m: Polonia w RFN. Lublin 1990; W. K u c h a r s k i: Zwi¹-
zek Polaków �Zgoda� w RFN. Lublin 1976; J. K u p c z a k: Zwi¹zek Polaków �Zgoda�
w RFN 1950�1975. Wroc³aw 1983; A. P o n i a t o w s k a, S. L i m a n, I. K r ê ¿ a ³ e k:
Zwi¹zek Polaków w Niemczech w latach 1922�1982. Warszawa 1987.

25 T. C i e � l a k: Pismo polskich robotników w Westfalii �Wiarus Polski� (1890�
1923). �Rocznik Historii Czasopi�miennictwa Polskiego� 1972, z. 2, s. 223�236;
W. H ³ a d k i e w i c z: Czasopi�miennictwo polskie na terenie Niemiec Zachodnich w la-
tach 1945�1950. �Przegl¹d Zachodni� 1974, nr 2, s. 308�339; A. K o w a l s k i: Pra-
sa w RFN. W: Prasa Polonii i polskiej emigracji politycznej. Warszawa 1975, s. 116�
124; A.S. K o p e r: Prasa polska w Niemczech. �Zeszyty Historyczne� 1993, s. 3�37;
J. K u p c z a k: Z dziejów czasopi�miennictwa �starej� emigracji polonijnej w Niemczech
Zachodnich w latach 1945�1952. �Przegl¹d Zachodni� 1980, nr 3, s. 142�148.

26 I. � w i a t ³ o w s k a: Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis
1970. Wroc³aw 1996; G. S z e w c z y k: Literatura polska w Niemczech. Kontynuacja i prze-
miana. ��l¹sk� 1996, nr 4/6, s. 22�23; M. F i s c h b a c h - P o s p e l o v a: Polnische Li-
teratur in Deutschland. Melsenheim am Glau 1960; K. K u c z y ñ s k i: Literatura RFN
w Polsce oraz literatura polska w RFN (1971�1977). �Zaranie �l¹skie� 1978, nr 1,
s. 87�111; I d e m: Literatura polska w wydawnictwie Suhrkamp. Przyczynek do dzie-
jów recepcji pi�miennictwa polskiego w RFN. �Studia Historica Slavo-Germanica�
1979, Bd. 8, s. 181�185; M. R e i c h - R a n i c k i: Polnische Literatur in Deutschland.
�Deutsch-Polnische Hefte� 1963, H. 7/8, s. 395�402.
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Wokó³ tej placówki skupiaj¹ siê coraz czê�ciej m³odzi adepci nauki, podej-
mowane s¹ tak¿e dzia³ania naukowo-badawcze oraz popularyzacyjne i pro-
mocyjne27.

Podobne inicjatywy wykazuj¹ inne o�rodki badawcze w Kraju i za gra-
nic¹. Wiadomo tak¿e, ¿e niektóre instytucje krajowe i zagraniczne zaczê-
³y ju¿ w pewnym zakresie tego typu prace. Mowa tutaj np. o akcjach wy-
dawniczych, konferencyjnych i ochronie zbiorów poloników, które podejmu-
j¹ �rodowiska duchowieñstwa polskiego w Kraju i za granic¹. Nale¿y wspo-
mnieæ o aktywnej dzia³alno�ci Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.
Jego g³ównym celem jest zapewnienie opieki polskiemu wychod�stwu oraz
dostêpu do kultury polskiej28. Towarzystwo ma bezcenn¹ kolekcjê poloników,
dla której za³o¿ono w Poznaniu bibliotekê. Ksiêgozbiór polonijny tam zde-
ponowany stanowi jedyn¹ w swoim rodzaju kolekcjê wydawnictw emigra-
cyjnych, krajowych i zagranicznych, dotycz¹c¹ dziejów polskiego wychod�-
stwa, problemów mniejszo�ci narodowych i ruchów migracyjnych. Obecnie
zbiory licz¹ ponad 10 000 woluminów dzie³ zwartych oraz ponad 300 ty-
tu³ów czasopism emigracyjnych. Osobn¹ kolekcjê stanowi archiwum Jana
Kowalika, przekazane do biblioteki w 1989 roku.

W odniesieniu do niektórych zagadnieñ ksi¹¿ki polskiej za granic¹ dys-
ponujemy tak¿e pewnym rozeznaniem, dotycz¹cym jej instytucji i twór-
ców29. Znane s¹ opracowania na temat placówek powsta³ych i dzia³aj¹cych
w Pary¿u, Londynie, Rzymie czy USA30.

27 Por. www.polonika.opole.pl
28 B. K o l o d z i e j  TChr: Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychod�ców

1939�1948. Poznañ 1983.
29 O czym mo¿na siê przekonaæ, np. �ledz¹c opracowania przygotowywane i za-

mieszczane w studiach bibliologicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, Instytu-
tu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach, Toruniu, Krakowie, £o-
dzi i Wroc³awiu, Lublinie, Warszawie oraz w pracach: 25 lat dzia³alno�ci Sta³ej Kon-
ferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Oprac. S. M i l e w s k i.
Warszawa 2006; Biblioteki polskie za granic¹. Przesz³o�æ i wspóczesno�æ. Red.
M. K a l c z y ñ s k a  i  D. S i e r a d z k a. Katowice 2007.

30 Na ten temat mo¿na zebraæ dane, siêgaj¹c do: Literatura polska na obczy�nie
1940�1960. Red. T. Te r l e c k i. T. 2. Londyn 1965; O�wiata, ksi¹¿ka i prasa na obczy�-
nie. Red. Cz. C z a p l i ñ s k i. Londyn 1987; Instytut Józefa Pi³sudskiego w Ameryce i jego
zbiory. Oprac. J. C i s e k. Warszawa 1997; K. D o p i e r a ³ a: Encyklopedia Polonii
i Emigracji. T. 1�5. Toruñ 2003�2005; poza tym: M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a:
Ksi¹¿ka i czytelnictwo polskie w W. Brytanii. Warszawa 1996; R. H a b i e l s k i: ¯ycie
spo³eczne i kulturalne emigracji 1945�1990. Warszawa 1999; L. B i l i ñ s k i: Poloni-
ka w zbiorach bibliotecznych W. Brytanii. Warszawa 1997. Prace wydane w ramach Ar-
chiwum Emigracji Uniwersytetu w Toruniu, np: Libella.Galeria Lambert. Red. i oprac.
M.A. S u p r u n i u k. Toruñ 1998; Katolicki O�rodek Wydawniczy Veritas w Londynie.
Red. Z. W a ³ a s z e w s k i  i  R. M o c z k o d a n. Toruñ�Londyn 2003; wydawnictwa
O�rodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Paw³a II: www.jp2doc.org., i inne.

4*
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Cenne zbiory poloników literackich i prasowych znajduj¹ siê w wielu
kolekcjach prywatnych. Na przyk³ad kolekcja Agaty Kalinowskiej-Bouvy,
prezes Stowarzyszenie APAJTE w Pary¿u, stanowi dzisiaj bogat¹ doku-
mentacjê �wiadcz¹c¹ o obecno�ci twórców polskich w obiegu zagranicznym.
Podobn¹, wa¿n¹ inicjatywê podj¹³ te¿ niedawno Stan Mach ze Szwajcarii,
który z du¿ym zapa³em i oddaniem rejestruje polonika trwa³e w �wiecie,
dokumentuj¹c je w pi�mie polonijnym �Pro Polonicum�. Innym przyk³adem
jest znakomite archiwum poloników amerykañskich, które w Orchard Lake
w USA prowadzi ks. Roman Nir. Z du¿ym po�wiêceniem zajmuje siê on
ochron¹ i upowszechnianiem dorobku polskiej diaspory tak¿e w dziedzinie
kultury narodowej. Dziêki zaanga¿owaniu tych osób i ich spo³ecznej pra-
cy polska ksi¹¿ka, prasa oraz dobra trwa³e za granic¹ s¹ dokumentowane,
chronione i upowszechniane.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o wa¿nych dla dziedzictwa polskiego insty-
tucjach, zrzeszonych w Sta³ej Konferencji Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie. W tej chwili funkcjonuje 19 placówek muzealno-archiwalno-bi-
bliotecznych z 7 krajów �wiata. Ich rola w dokumentowaniu, ochronie
i upowszechnianiu poloników jest znamienna i godna pochwa³y. Odnoto-
waæ nale¿y, ¿e obecnie uzyskuj¹ one czê�ciowe materialne wsparcie ze stro-
ny Polski. Na sta¿ach i kontraktach przebywaj¹ od kilku lat bibliotekarze,
archiwariusze i muzealnicy z Kraju. Ich praca przyczynia siê do pe³nego
opracowania i porz¹dkowania kolekcji. Na przyk³ad Biblioteka Polska
w Pary¿u po gruntownym remoncie zosta³a udostêpniona polskim bada-
czom i czytelnikom. Dziêki wsparciu Polskiej Akademii Umiejêtno�ci z Kra-
kowa31 prace dokumentacyjne wykonywane przez specjalistów przyje¿d¿a-
j¹cych z Polski u³atwiaj¹ kwerendy archiwalno-biblioteczne licznym u¿yt-
kownikom.

Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e problematyka ksi¹¿ki polskiej za
granic¹ jest nader rozleg³a i obejmuje wiele ró¿norodnych w¹tków badaw-
czych. Wpisuje siê ona w kontekst polonijny, stanowi wa¿ne uzupe³nienie
dorobku kulturowego Polaków ¿yj¹cych w diasporze. Trzeba jednak zazna-
czyæ, ¿e nie mamy jeszcze wielu opracowañ monograficznych tego tematu.
Ufaæ jednak mo¿na, ¿e z czasem bêd¹ one powstawaæ, dostêp bowiem do
instytucji polskiej ksi¹¿ki za granic¹ jest ju¿ powszechny.

Cieszy te¿ fakt, ¿e pomimo pewnego regresu w uprawianiu tematyki bi-
bliologiczno-polonijnej podejmowane s¹ na nowo ró¿ne inicjatywy, które

31 W PAU w Krakowie w 2008 roku powo³ano Komisjê do spraw Polonii. Autorka
mia³a mo¿no�æ przedstawiæ wyk³ad na temat W³adys³awa D¹browskiego � polskie-
go introligatora i bibliofila w Pary¿u, postaci wpisanej swymi dokonaniami w obszar
pracowników polskiej ksi¹¿ki za granic¹. Tematyka ta wi¹¿e siê tak¿e z zaintereso-
waniami badawczymi PAU.
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mog¹ �wiadczyæ o kontynuacji tego typu badañ. Wa¿ny jest tak¿e sta³y
proces rozwoju bibliologii polonijnej i jej interdyscyplinarnego aspektu oraz
znacz¹ce � poszukiwanie nowych w¹tków i tematów wspó³pracy z osobami
i instytucjami prowadz¹cymi placówki kultury polonijnej.

Wa¿nym zadaniem bibliologii jest równie¿ przekazywanie wiedzy o oso-
bach, które tworz¹ i strzeg¹ naszych narodowych skarbów w otoczeniu
pozapolskim32. Warto popularyzowaæ fakty mówi¹ce o sprawach szeroko
rozumianej kultury ksi¹¿ki oraz u�wiadamiaæ ich znaczenie dla dziedzic-
twa narodowego i �wiatowego. Stanowi to swoiste kontinuum trudu pod-
jêtego przez naszych poprzedników, przede wszystkim wspomnianych ju¿
Andrzeja K³ossowskiego i Jana Kowalika, którzy wytyczyli drogê badañ
swoim nastêpcom.

W dobie masowych emigracji naszej spo³eczno�ci nale¿y systematycz-
nie badaæ i dokumentowaæ procesy obecno�ci kultury ksi¹¿ki polskiej w dia-
sporze zagranicznej. Pojawiaj¹ siê bowiem stale nowe w¹tki jej egzysten-
cji. Oprócz przekazywanych przez pokolenia warto�ci narodowych i religij-
nych, to w³a�nie s³owo drukowane (ksi¹¿ka i prasa) stanowi o to¿samo�ci
Polaków za granic¹.

32 W lipcu 2007 roku odby³o siê pierwsze Spotkanie Bibliotekarzy Polonijnych, or-
ganizowane przez Politechnikê Wroc³awsk¹. Mo¿na by³o zapoznaæ siê m.in. z proble-
mami bibliotek polonijnych i tematyk¹ poloników w bibliotekach zagranicznych.

r



Hanna Langer
Katowice

Problematyka bibliotekarstwa polonijnego
na ³amach

�Polskiej Bibliografii Bibliologicznej�
w latach 1989�2004

Biblioteki polonijne

Biblioteki polonijne, bêd¹ce jednym z ogniw procesu bibliologicznego,
�to dzia³aj¹ce na obczy�nie ksi¹¿nice o wyra�nie polskim charakterze, pro-
wadzone przez osoby, instytucje lub organizacje zachowuj¹ce poczucie
wspólnoty narodowej, niezale¿nie od tego, czy funkcjonuj¹ na podstawie
prawodawstwa danego kraju, czy te¿ na innych zasadach (np. w polskich
placówkach zagranicznych)�1. Ksiêgozbiór polonijny � jak podkre�li³ An-
drzej K³ossowski � jest samoistny (np. trzon polskiej biblioteki, ksiêgozbiór
domowy) lub stanowi autonomiczn¹ czê�æ innych kolekcji (np. polonika
w obcych bibliotekach), ale wówczas musi byæ mo¿liwo�æ wyodrêbnienia ze-
spo³u poloników2.

Polonijne ksiêgozbiory s¹ rozproszone organizacyjnie i instytucjonal-
nie, dlatego trudno ustaliæ i sporz¹dziæ dok³adn¹ listê placówek przecho-

1 B. B i e ñ k o w s k a: Biblioteki polonijne: podstawowe pojêcia. Wprowadzenie. W:
Vademecum bibliotekarza: praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy. Warszawa
2002, s. 2.

2 A. K ³ o s s o w s k i: Ksi¹¿ka polska na obczy�nie. XX wiek. Wybrali, przygotowali
do druku i wstêpem poprzedzili M.A. S u p r u n i u k  i  J. To n d e l. Toruñ 2003, s. 32.
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wuj¹cych bezcenne dla historii Polski zbiory archiwalne, biblioteczne i mu-
zealne3. O ile jednak instytucje o ugruntowanej ju¿ pozycji w �wiadomo-
�ci osób zainteresowanych polsk¹ ksi¹¿k¹ na obczy�nie � np. Biblioteka
Polska w Pary¿u czy Biblioteka Polska w Londynie � s¹ powszechnie re-
prezentowane we wszelkiego rodzaju przewodnikach, o tyle w wypadku
mniej znanych organizacji informacja jest czêsto niekompletna, a nawet od-
czuwa siê jej brak. Stwierdzenie to dotyczy m.in. kolekcji udostêpnianych
jako zbiory publiczne (tak¿e szkolne), pe³ni¹ce w�ród Polonii funkcje kszta³-
c¹ce, rozrywkowe i kulturalne. Taki podzia³ na biblioteki naukowe i pu-
bliczne daje obraz rozwoju nie tylko bardziej znanych polskich bibliotek za
granic¹, których dzia³alno�æ jest skierowana g³ównie na cele naukowe
i badawcze, ale tak¿e mówi o zbiorach przeznaczonych dla czytelnika
mieszkaj¹cego poza granicami kraju, szukaj¹cego w lekturze polskiej ksi¹¿-
ki rozrywki. Do takich zbiorów mo¿na zaliczyæ m.in. polskie biblioteki pa-
rafialne. Kolekcje te, jak równie¿ ich czytelnicy, mog³yby zatem staæ siê
przedmiotem szerszych badañ, gdyby komunikaty o nich czê�ciej ukazy-
wa³y siê w literaturze przedmiotu.

Stwierdzenie to jest tym bardziej zasadne, gdy prze�ledzi siê �Polsk¹
Bibliografiê Bibliologiczn¹� (PBB), bêd¹c¹ podstawowym �ród³em meta-
informacji dla bibliologów, bibliotekarzy, pracowników o�rodków informa-
cji, jak równie¿ dla osób zainteresowanych histori¹ ksi¹¿ki i bibliotek z za-
kresu nastêpuj¹cych dziedzin: bibliologia, informacja naukowa, bibliogra-
fia, struktura i dzieje ksi¹¿ki, wytwarzanie ksi¹¿ki, bibliotekarstwo i u¿yt-
kowanie ksi¹¿ek. Na ³amach tej bibliografii odnajdujemy zatem tak¿e
informacje na temat szeroko rozumianego bibliotekarstwa polskiego i polo-
nijnego.

Na potrzeby niniejszego opracowania przebadano roczniki za lata
1989�2004 (drukowana wersja bibliografii) w celu przeanalizowania ten-
dencji w pi�miennictwie po�wiêconym bibliotekarskim aspektom ¿ycia Po-
lonii i wskazania reprezentatywnych publikacji dla poszczególnych krêgów
tematycznych. Skupiono siê na drukach o zbiorach polskich, pomijaj¹c po-
lonika w bibliotekach zagranicznych czy kolekcje wywiezione z Polski przez
naje�d�ców; wszystkie wymienione typy zbiorów powinny stanowiæ odrêb-
ny przedmiot badañ ze wzglêdu na inny charakter i odmienno�æ pe³nio-
nych funkcji.

3 Polskie instytucje za granic¹. Przewodnik po zbiorach archiwalnych. Oprac.
A. K r o c h m a l. Warszawa 2004, s. 7.
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Analiza bibliometryczna i tre�ciowa pi�miennictwa4

Badaj¹c pi�miennictwo wed³ug kryterium terytorialnego, stwierdziæ
trzeba, ¿e w najwiêkszej liczbie publikacji5 podejmowana jest problematyka
funkcjonowania polskich bibliotek dzia³aj¹cych we Francji, w Wielkiej Bry-
tanii, nastêpnie w Kanadzie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej, czyli w najwiêkszych i najstarszych skupiskach Polonii w �wiecie.
Z kolei z chronologii wydawniczej wynika, ¿e najwiêcej pozycji na temat
bibliotek polonijnych wydano w roku 2004 (por. tabela 1.). Wydawnictwa
te stanowi¹ oko³o 11,1% ca³o�ci pi�miennictwa o polonijnym bibliotekar-
stwie, zarejestrowanego w PBB w latach 1989�2004. Najmniej za� pozy-
cji ujêto w rocznikach 1990, 1989 i 1995 (odpowiednio: 3,2%; 3,5%; 4,8%).

T a b e l a  1

Procentowy udzia³ pi�miennictwa na temat
bibliotekarstwa polonijnego w latach 1989�2004

4 Tekst jest wstêpnym rozpoznaniem pi�miennictwa na temat bibliotekarstwa
polonijnego.

5 Podstaw¹ badañ by³a pozycja w bibliografii.

Rok Liczba opisów
Udzia³ w PBB

(w %)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Razem

11
10
25
14
17
19
15
18
21
25
22
18
28
18
19
35

315

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie �Polskiej Bibliografii Bi-
bliologicznej� (1989�2004).

3,5
3,2
7,9
4,4
5,5
6,0
4,8
5,7
6,7
7,9
7,0
5,7
8,9
5,7
6,0

11,1
100,0
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Analizuj¹c pi�miennictwo wed³ug kryterium jêzykowego, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e zdecydowanie przewa¿aj¹ publikacje polskojêzyczne, przy zni-
komej liczbie druków w jêzyku angielskim, francuskim czy w³oskim.
Bardzo rzadko ukazywa³y siê wydawnictwa wielojêzyczne. Przyk³adem
takiej publikacji jest wydana przez Polski Instytut Naukowy w Kana-
dzie i Polsk¹ Akademiê Umiejêtno�ci w Krakowie w 1999 roku Grafika
polska 1918�1939. Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu, w któ-
rej tekst mo¿na czytaæ w trzech jêzykach: polskim, francuskim i angiel-
skim6.

Ponad po³owa publikacji � oko³o 54,5% � dotyczy czterech najwiêk-
szych instytucji polonijnych gromadz¹cych zbiory biblioteczne i archi-
walne: Biblioteki Polskiej w Pary¿u, Biblioteki Polskiej w Londynie, Bi-
blioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz w Montrealu i Biblioteki Polskiej
w Rapperswilu. Pozosta³e druki stanowi¹ bardzo zró¿nicowany zespó³
i obejmuj¹ 45,5% pi�miennictwa na temat bibliotekarstwa polonijnego
zarejestrowanego na ³amach PBB w latach 1989�2004 (zob. tabela 2.).
W zbiorze tym mo¿na wyró¿niæ kilka grup tematycznych: Sesja Sta³ej Kon-
ferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie; Biblio-
teki polonijne w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Pó³nocnej i Po-
³udniowej, których wcze�niej nie wymieniono; Biblioteki polonijne w kra-
jach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i by³ych krajów socjalistycznych; Me-
todologia badañ nad polonijnymi ksiêgozbiorami; Inne (w tym np. publi-
kacje podejmuj¹ce ogólne problemy funkcjonowania bibliotek polonijnych,
wykazy tych placówek lub teksty po�wiêcone konserwacji zgromadzonych
zbiorów).

Ta b e l a  2

Pi�miennictwo na temat wybranych bibliotek polonijnych w latach (1989�2004)

6 Grafika polska 1918�1939. Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu. [Kom.
wyd. H.M. P a p p i u s  i  in.]. Montreal 1959.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie �Polskiej Bibliografii Bibliologicznej� (1989�2004).

Nazwa instytucji
Udzia³ w PBB

(w %)

Biblioteka Polska w Pary¿u

Biblioteka Polska w Londynie

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu

Biblioteka Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Pozosta³e publikacje na temat bibliotekarstwa polonijnego

Razem

27,4

11,8

8,9

6,4

45,5

54,5
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Biblioteka Polska w Pary¿u,
Biblioteka Polska w Londynie,

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu,
Biblioteka Polska w Rapperswilu

Najwiêcej publikacji po�wiêcono Bibliotece Polskiej w Pary¿u. Szcze-
gólnie du¿o tekstów ukaza³o siê w roku 2004, na który przypad³a 150. rocz-
nica otwarcia tej polonijnej instytucji. Bibliotek¹ za³o¿on¹ przez uchod�ców,
którzy po klêsce Powstania Listopadowego znale�li siê we Francji (m.in. ks.
Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz), zarz¹dza
obecnie Towarzystwo Historyczno-Literackie. Paryska ksi¹¿nica gromadzi
dzie³a dotycz¹ce g³ównie historii i literatury polskiej XIX i XX wieku, choæ
w bibliotece znajduj¹ siê tak¿e np. cenne inkunabu³y i starodruki (m.in.
wydania polskiej Biblii ks. Jakuba Wujka)7. O zbiorach, historii i dzia³al-
no�ci paryskiej ksi¹¿nicy pisali m.in. Hanna £askarzewska, Janusz Pez-
da, Jan Piskurewicz i Józef Pó³turzycki8. Janusz Pezda, opisuj¹c dzieje
Biblioteki Polskiej, wspomnia³ o pocz¹tkach jej tworzenia, podkre�li³ jej
trudn¹ sytuacjê, zwi¹zan¹ nie tylko z brakiem funduszy, ale tak¿e ze zna-
lezieniem odpowiedniej siedziby w latach 1838�1853. Obszernym opraco-
waniem jest Przewodnik po zespo³ach rêkopisów Towarzystwa Historyczno-
-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Pary¿u, w opracowaniu Marii Wre-
de, Marka P. Prokopa i J. Pezdy (Pary¿�Warszawa 2000). W publika-
cji scharakteryzowano � oprócz historii biblioteki � poszczególne zespo-
³y rêkopisów.

Niektóre z omawianych tu wydawnictw dotyczy³y wystaw organizowa-
nych na podstawie zbiorów paryskiej Biblioteki Polskiej i udostêpnianych
do obejrzenia w Polsce. W Skarbach kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki
Polskiej w Pary¿u zaznaczono natomiast, ¿e ekspozycje w Muzeum Litera-
tury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i w Muzeum Narodowym w Kra-

7 W. Z a h o r s k i: Biblioteka Polska w Pary¿u. W: �lady polsko�ci. Polonia i emi-
gracja w �wietle badañ i �róde³ historycznych. Red. D. N a ³ ê c z. Warszawa 1999,
s. 143�144.

8 H. £ a s k a r z e w s k a: Biblioteka Polska w Pary¿u � wêdrówki zbiorów w latach
1940�1992. �Roczniki Biblioteczne� 2004, R. 48, s. 3�38; J. P e z d a: Siedziby Biblio-
teki Polskiej w Pary¿u w latach 1838�1853. �Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie� 2004, s. 177�194; J. P i s k u r e w i c z: Listy Tadeusza Makowskiego do
Zygmunta Lubicz-Zaleskiego. �Acta Towarzystwa Historyczno-Literackiego� 1993, T. 2,
s. 135�163; J. P ó ³ t u r z y c k i: Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog. Toruñ
1998, s. 137�144 (m.in. o Bibliotece Polskiej w Pary¿u).
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kowie mo¿na by³o zaprezentowaæ dopiero po odzyskaniu przez Polskê nie-
zawis³o�ci9.

Bogate jest pi�miennictwo na temat Biblioteki Polskiej dzia³aj¹cej przy
Polskim O�rodku Spo³eczno-Kulturalnym w Londynie. Za³o¿ona w 1943
roku Biblioteka, mimo wielu niedogodno�ci (m.in. trudno�ci finansowe
i prawne, zmiany lokalu), obecnie � po przejêciu czê�ci zbiorów Biblioteki
Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera³a Sikorskiego oraz funkcji i ksiê-
gozbioru Centrali Bibliotek Ruchomych, rozprowadzaj¹cej polonika do bi-
bliotek brytyjskich10 � sta³a siê najwiêksz¹ bibliotek¹ polonijn¹ w Europie
Zachodniej. W literaturze przedstawiana jest zarówno historia tej instytu-
cji, jak i wspó³czesna jej dzia³alno�æ, w tym m.in. jej rola w promowaniu
polskiej kultury11. Warto�ciowe jest dzie³o Biblioteka Polska w Londynie
1942�1992. Sine litteris mors, wydane w Londynie w 1993 roku w opra-
cowaniu Zdzis³awa Jagodziñskiego. A. K³ossowski uzna³ w tej ksi¹¿ce Bi-
bliotekê Polsk¹ za �swoiste ramiê Biblioteki Narodowej�; dziêki londyñskiej
instytucji mo¿liwe by³o tak¿e zaspokajanie czytelniczych potrzeb Polonii12.
W wydanej przez Polski O�rodek Spo³eczno-Kulturalny (POSK) publika-
cji zamieszczono artyku³y na temat pocz¹tków i obecnej aktywno�ci ksi¹¿-
nicy (równie¿ w zakresie organizowania wystaw), w tym jej kolekcji, oraz
zbiory wspomnieñ osób, które przyczyni³y siê do powstania polskiej insty-
tucji. Tak¿e Krzysztof G³uchowski w opracowaniu W polskim Londynie:
1947�1970 (Londyn 1999) uj¹³ swoje wspomnienia zwi¹zane m.in. z wal-
k¹ o zachowanie Biblioteki Polskiej w Londynie jako odrêbnej instytucji,
i z przeciwdzia³aniem próbom w³¹czenia jej do zbiorów brytyjskich. Zna-
cz¹c¹ rolê w tych dzia³aniach odegra³a Maria Danilewiczowa, twórczyni
i pierwsza kierowniczka Biblioteki Polskiej, jak równie¿ jedna z za³o¿ycie-
lek POSK.

Badania nad Bibliotek¹ Polsk¹ im. Wandy Stachiewicz w Montrealu
prowadzili g³ównie jej pracownicy: Hanna M. Pappius (od 1986 roku dy-
rektor) i Stefan W³adysiuk (bibliotekarz). Publikowali najczê�ciej na ³a-
mach pisma �Biuletyn-Bulletin�13, wydawanego przez Polski Instytut Nauko-
wy w Kanadzie i Bibliotekê Polsk¹ im. Wandy Stachiewicz. Ze wzglêdu na

9 Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Pary¿u. [Red. E. K o s i e -
r a d z k a  i  in.]. Warszawa 2004, s. 5.

10 J. S z m i d t: Biblioteki polskie we wspó³czesnym Londynie. Warszawa 1998,
s. 45�79, 86.

11 Np.: J. Z u z i a k: Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach
1939�1990. Warszawa 2001, s. 197�200.

12 Biblioteka Polska w Londynie..., s. 12.
13 Np. H.M. P a p p i u s, S. W ³ a d y s i u k: Dzia³alno�æ Biblioteki Polskiej im. Wan-

dy Stachiewicz w roku akademickim 1997�1998. �Biuletyn-Bulletin� 1999, s. 10�11.
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ujmowanie sprawozdañ i informacji o nowo�ciach pismo to jest cennym �ró-
d³em do poznania dziejów i wspó³czesnej aktywno�ci kanadyjskiej biblioteki,
która � jak podkre�li³a H. M. Pappius � �jest na pewno najwa¿niejszym
osi¹gniêciem [Polskiego] Instytutu [Naukowego w Ameryce]� (PIASA). Bi-
blioteka ta pe³ni w³a�ciwie dwie funkcje. Jako biblioteka akademicka s³u-
¿y naukowcom i studentom zainteresowanym polskimi problemami. Jedno-
cze�nie jest wypo¿yczalni¹ ksi¹¿ek dla ca³ej Polonii14.

Istotn¹ czê�æ pi�miennictwa na temat bibliotek polonijnych stanowi li-
teratura o Muzeum Polskim w Rapperswilu i o bêd¹cych jego czê�ciami �
bibliotece oraz archiwum. Powsta³a w 1895 roku polska instytucja dziêki
nap³ywaj¹cym darom od samego pocz¹tku gromadzi³a nie tylko ekspona-
ty muzealne, ale tak¿e zbiory biblioteczne i archiwalne. W pi�miennictwie
na temat Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu znajduj¹ siê bardzo
ró¿norodne pozycje: od opracowañ dotycz¹cych powstania Towarzystwa
Rapperswilskiego, przez przewodniki po zbiorach (w tym kolekcji najstar-
szych map Polski15), po przyczynki i opracowania na temat Biblioteki16.

Sesja Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Kontakty miêdzy bibliotekami, archiwami i muzeami polskimi na Za-
chodzie a¿ do pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX wieku by³y sporadyczne,
co wynika³o m.in. z konkurencji w walce o �rodki finansowe. Dopiero spo-
tkanie przedstawicieli trzech instytucji: Biblioteki Polskiej (Pary¿), Towa-
rzystwa Historyczno-Literackiego (Pary¿) i Instytutu Polskiego Muzeum
im. Genera³a Sikorskiego (Londyn) zapocz¹tkowa³o od 1977 roku wspó³pracê

14 H.M. P a p p i u s: Biblioteka Polska w Montrealu � 60 lat w s³u¿bie kulturze pol-
skiej w Kanadzie. W: XXVI Sesja Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Pol-
skich na Zachodzie: 9�12 wrze�nia 2004 roku. [Kraków 2004], s. 67.

15 Np. P.M. M o j s k i: Pocz¹tki kartografii Polski dotycz¹cej. Najstarsze mapy w ko-
lekcji Cartographia Rappersviliana Polonorum w Muzeum Polskim w Rapperswilu.
�Czasopismo Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich� 1997, z. 8, s. 59�64.

16 Np. K. O k o p i e ñ - S t r i t e: Biblioteka Polska w Rapperswilu. �Wydawca� 1994,
nr 10, s. 19�20; W. K a n t a k: Dzia³alno�æ biblioteki Muzeum Polski Wspó³czesnej
w Rapperswilu w latach 1939�1945. �Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliolo-
gia� 1998, z. 2/3, s. 198�218; D. ¯ u r k o w s k a, P. M o j s k i, £. M o r k o w s k a: Polska
ca³a. Katalog starych ksi¹¿ek, map i rycin XV�XIX wieku Polski dotycz¹cych w zbio-
rach Muzeum Polskiego w Rapperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego. Rapper-
swil 1999.
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ró¿nych polonijnych instytucji. Od 1979 roku ich spotkania, których uczest-
nikami s¹ obecnie przedstawiciele dziewiêtnastu instytucji z siedmiu kra-
jów17, odbywaj¹ siê systematycznie pod nazw¹ Sta³a Konferencja Muzeów,
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ)18. Zrzeszone w Sta-
³ej Konferencji organizacje d¹¿¹ do umacniania wspó³pracy miêdzy insty-
tucjami cz³onkowskimi, prowadz¹ wymianê do�wiadczeñ, jak równie¿
wspomagaj¹ siê w zbieraniu poloników. Promocji placówek s³u¿y wspólna
akcja informacyjna i wzajemne przedstawienie dorobku instytucji cz³onkow-
skich. W tym celu m.in. s¹ organizowane Sesje Plenarne, wspólne ekspo-
zycje oraz publikowane biuletyny, materia³y naukowe czy te¿ wydawnic-
twa informacyjne lub materia³y z sympozjów i konferencji19.

W�ród cz³onków Sta³ej Konferencji MABPZ wyró¿niæ mo¿na trzy zasad-
nicze struktury w³asno�ciowe: instytucje ko�cielne i z Ko�cio³em zwi¹zane;
instytucje nale¿¹ce do organizacji lub fundacji polonijnych lub z Poloni¹
zwi¹zane; prywatne muzeum20.

Omówione wcze�niej cztery biblioteki s¹ cz³onkami Sta³ej Konferencji
MABPZ. Z instytucjami ko�cielnymi i Ko�cio³em zwi¹zane jest z kolei Mu-
zeum Ksiê¿y Marianów w Fawley Court, ko³o Henley (niedaleko Londynu),
które obecnie nosi imiê twórcy tego muzeum � ks. Józefa Jarzêbowskie-
go (1897�1964), nauczyciela i wychowawcy m³odzie¿y, kolekcjonera, po-
ety. Pocz¹tkowo instytucja funkcjonowa³a jako muzeum przyszkolne, dla
którego zbiory J. Jarzêbowski zacz¹³ zwoziæ do Wielkiej Brytanii w koñcu
lat piêædziesi¹tych XX wieku. By³y to g³ównie przedmioty zwi¹zane z po-
wstaniem styczniowym, pami¹tki po królach, literatach, bohaterach naro-
dowych, jak równie¿ autografy literackie, ksi¹¿ki, dokumenty staropolskie.
Pó�niej istotnym sposobem pomna¿ania zbiorów by³y dary nadsy³ane
przede wszystkim przez Poloniê z Wielkiej Brytanii21. Obecnie placówka
otwarta jest dla wszystkich zwiedzaj¹cych. Jak podkre�li³a Maria Wrede,
w dzia³alno�ci i zbiorach Muzeum odnajdywana jest nie tylko �dokumen-
tacja emigracyjnych losów, doznanych krzywd, tak¿e muzeum ziemi ojczy-
stej i symboliczne sanktuarium mi³o�ci Boga i Ojczyzny�22. O pocz¹tkach

17 http://www.biblioteka.info/mabpz/. [Dostêp: 20 listopada 2007 roku].
18 J.S. M o r k o w s k i: Pó³ wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie. �Czaso-

pismo Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich� 1997, z. 8, s. 20�24.
19 Zob. przyp. 17.
20  I d e m: Pó³ wieku instytucji kultury polskiej..., s. 20�24.
21 Polskie instytucje za granic¹..., s. 226.
22 M. Wr e d e: Polskie muzeum w angielskiej rezydencji. Muzeum Ksiê¿y Marianów

w Fawley Court w Wielkiej Brytanii. W: Muzea � rezydencje w Polsce. Materia³y z sesji
naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce 14�16 pa�dziernika
2004. [Red. K. K o r n a c k i  i  in.]. Koz³ówka 2004, s. 551. Obecnie Muzeum nie jest ju¿
cz³onkiem Sta³ej Konferencji MABPZ.
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funkcjonowania Muzeum i biblioteki (w tym kolekcji rêkopisów) pisa³y m.in.
Anna Milewicz23 i M. Wrede24.

Instytut Józefa Pi³sudskiego w Londynie zajmuje siê m.in. gromadze-
niem zbiorów (w znacznym stopniu dziêki darom), dokumentów i relacji hi-
storycznych, zbiorów muzealnych i bibliotecznych zwi¹zanych z przedmio-
tem badañ Instytutu, czyli dotycz¹cych osoby Józefa Pi³sudskiego
i Legionów. Oprócz bogatego zbioru archiwaliów dysponuje ksiêgozbiorem
zawieraj¹cym publikacje na temat historii Polski od pocz¹tków XIX wieku
do czasów wspó³czesnych25.

Z kolei przynajmniej czê�ciow¹ charakterystykê kolekcji Instytutu Jó-
zefa Pi³sudskiego w Ameryce przynosi opracowany przez Janusza Ciska
przewodnik po Instytucie i jego zbiorach26. Jednak, wed³ug Iwony Dr¹g-
-Korygi i Paw³a Pietrzyka, informator ten zawiera �sporo nie�cis³o�ci w opi-
sie liczby jednostek archiwalnych w poszczególnych zespo³ach i w zasadzie,
po przeprowadzonym skontrum, w du¿ej czê�ci [jest] nieaktualny�27. Bada-
nia nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi Instytutu prowadzi³a tak¿e
m.in. Gra¿yna Jonkajtys-Luba28.

W Sta³ej Konferencji zrzeszony jest równie¿ Polski Instytut Naukowy
w Ameryce (PIASA). Sta³ siê on przedmiotem badañ i analiz m.in. Stani-
s³awa Flisa � stypendysty Polskiej Akademii Nauk � który opracowa³ in-
formator Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach ar-
chiwalnych (Warszawa 2004), zawieraj¹cy tak¿e dzieje biblioteki i archi-
wum. Autor zwróci³ uwagê na pocz¹tkow¹ przypadkowo�æ kolekcji � wy-
nika³a ona g³ównie z braku funduszy przeznaczanych na zakup nabytków.
Obecnie charakter zbiorów jest �ci�le zwi¹zany z dzia³alno�ci¹ naukow¹
Instytutu, z przewag¹ opracowañ i publikacji z nauk humanistycznych
(w tym dotycz¹cych g³ównie historii Polski, historii prawa, socjologii, dzie-
jów Polonii oraz polskiej literatury piêknej). Podobn¹ tematykê podj¹³ S. Flis
w artykule Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce29, przy-

23 A. M i l e w i c z: Bielany nad Tamiz¹. �Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo-
wej� 2001, [nr] 2, s. 39�40; E a d e m: Geneza powstania Muzeum Ksiê¿y Marianów
w Fawley Court pod Londynem. W: Konserwacja XXI wieku. [Red. B. D r e w n i e w s k a -
- I d z i a k  i in.]. Warszawa 2003, s. 203�207.

24 M. Wr e d e: Polskie muzeum w angielskiej rezydencji..., s. 551�563.
25 Polskie instytucje za granic¹..., s. 216�219; J. Z u z i a k: Instytut Józefa Pi³sud-

skiego w Londynie. Londyn 2002, s. 240�241.
26 J. C i s e k: Instytut Józefa Pi³sudskiego w Ameryce i jego zbiory. Warszawa 1997,

s. 259�264.
27 Polskie instytucje za granic¹..., s. 131.
28 G. J o n k a j t y s - L u b a: Instytut Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku. Piêædzie-

siêciolecie istnienia. �Przegl¹d Wschodni� 1994, T. 3, z. 2, s. 291�309.
29 S. F l i s: Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. W: 100 [Sto] lat

Archiwum Pañstwowego w Gdañsku. [Oprac. red. A. P r z y w u s k a, I. R d z a n e k].
Gdañsk 2001, s. 107�126.
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nosz¹cym informacje m.in. o bibliotece tej instytucji. Z kolei sprawozdania
z dzia³alno�ci Instytutu, w tym tak¿e prac bibliotecznych, przedstawi³ Ta-
deusz Gromada, dyrektor placówki30.

W�ród znanych instytucji ksi¹¿ki polskiej znajduje siê Centralne Archi-
wum Polonii w Orchard Lake, siêgaj¹ce swymi dziejami pocz¹tku XX wieku
i Polonijnych Zak³adów Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard
Lake. Funkcjonuj¹ one do dnia dzisiejszego i s¹ o�rodkami badawczymi
nad duszpasterstwem i dziejami Polonii31. Autorem licznych opracowañ na
temat dzia³alno�ci instytucji Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard
Lake jest m.in. ks. Roman Nir, dyrektor Archiwum. Zaj¹³ siê on opracowa-
niem zarówno historii i wspó³czesno�ci biblioteki, jak i jej poszczególnych
zasobów32.

O roli biblioteki Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera³a Sikorskie-
go czytamy m.in. w Polskiej historiografii wojskowej w Wielkiej Brytanii
w latach 1939�1990 Janusza Zuziaka (Warszawa 2001). Badacz podkre-
�li³, ¿e za³o¿ona w 1939 roku biblioteka w latach II wojny �wiatowej reali-
zowa³a g³ównie zadania propagandowo-informacyjne, s³u¿¹ce wspieraniu
wysi³ków polskich w³adz emigracyjnych. Po zakoñczeniu wojny charakter
biblioteki uleg³ przekszta³ceniu w kierunku naukowym. Biblioteka po prze-
kazaniu (zw³aszcza ze wzglêdu na brak funduszy na utrzymanie ca³ej ko-
lekcji) czê�ci zbiorów m.in. do Biblioteki Polskiej w Londynie33 wyspecjali-
zowa³a siê w gromadzeniu materia³ów o historii i udziale Polskich Si³ Zbroj-
nych na Zachodzie w II wojnie �wiatowej. Badania nad bibliotek¹ podjêli
m.in. Boles³aw Bokszczanin i Magdalena Szkuta34, która przeanalizowa³a
kolekcjê Almy Tademy. Autorka ta zwróci³a uwagê na charakter ksiêgozbio-
ru, �wiadcz¹cy o zainteresowaniach i pasjach kolekcjonerki. Podkre�liæ jed-

30 Zob. np.: T. G r o m a d a: Dzia³alno�æ Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
(Polish Institute of Arts and Science of America, PIASA) w okresie od czerwca 2000 do
czerwca 2001. �Rocznik Polskiej Akademii Umiejêtno�ci� 2000/2001 [druk 2002],
s. 217. Inne sprawozdania z dzia³alno�ci Instytutu autor publikowa³ w innych nume-
rach rocznika, np. w 1999/2000 [druk 2001].

31 Polskie instytucje za granic¹..., s. 91�92.
32 R. N i r: Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake. W: Materia³y XV

Sesji Sta³ej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie, 23�
26.9.1993. [Red. M. J a g o s z]. Rzym 1994, s. 110�114; R. N i r: Archiwa, Biblioteki
i Muzea Polonii w Orchard Lake. W: Polacy w cywilizacjach �wiata. Red. N. K o s p a -
r e k, N.P. P r o k o p. Olsztyn 1999, s. 28�53; R. N i r: Katalog kolekcji dr. Edwarda
i Lody Ró¿añskich w Orchard Lake. Orchard Lake 1991.

33 J. S z m i d t: Biblioteki polskie we wspó³czesnym Londynie..., s. 42�44.
34 B. B o k s z c z a n i n: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W: Muzea, bi-

blioteki i archiwa polskie na Zachodzie. [Kom. red. H. F o k c i ñ s k i  i in.]. Londyn 1991,
s. 61�72; M. S z k u t a: Kolekcja Almy Tademy w zbiorach bibliotecznych Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W: Materia³y XV Sesji Sta³ej Konferencji..., s. 145�
151.
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nak trzeba, ¿e biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera³a Si-
korskiego, posiadaj¹ca ponad 20 000 tomów wydawnictw fachowych, jak
równie¿ bogaty zbiór starodruków35, których profil okre�laj¹ potrzeby na-
ukowe Polonii, rzadko by³a przedmiotem prowadzonych badañ.

Tematyka referatów przedstawianych na spotkaniach Sta³ej Konferen-
cji jest bardzo szeroka. Materia³y z sesji Sta³ej Konferencji36 s¹ zatem cen-
nym dokumentem do poznania nie tylko problemów bibliotekarstwa polo-
nijnego, ale tak¿e do wszechstronnej analizy dzia³alno�ci polonijnych in-
stytucji.

Pozosta³e biblioteki polonijne
w krajach Europy Zachodniej

oraz Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej

Jadwiga Szmidt w opracowaniu Biblioteki polskie we wspó³czesnym
Londynie (Warszawa 1998) opisa³a najwa¿niejsze londyñskie biblioteki
polonijne, zarówno w ujêciu historycznym, jak i wspó³czesnym, podkre�la-
j¹c ich rolê w promocji kultury polskiej poza granicami Polski. Autorka po-
dzieli³a placówki na instytucje naukowe (np. Biblioteka Instytutu Kultu-
ry Polskiej), publiczne (Centrala Bibliotek Ruchomych, stanowi¹ca obecnie
dzia³ Biblioteki Polskiej), parafialne (np. biblioteka parafii pw. Jezusa Mi-
³osiernego) i szkolne (np. Biblioteka Szko³y Polskiej im. Lotników Polskich
przy Ambasadzie RP w Londynie).

Biblioteka Instytutu Kultury Polskiej, odgrywaj¹ca rolê ksi¹¿nicy nau-
kowej i publicznej, nie sta³a siê dotychczas przedmiotem dok³adnych ana-
liz. Warto�ciowy przyczynek przedstawi³ Witold Król, który opisa³ rolê in-
stytucji na tle dzia³alno�ci Instytutu. Autor nie tylko podkre�li³ zmieniaj¹-
c¹ siê rolê tej placówki oraz Polonii brytyjskiej, z adresata przedsiêwziêæ
kulturalnych na ich pomys³odawcê i organizatora, pe³ni¹cego patronat nad
imprezami polskiej kultury. Scharakteryzowa³ tak¿e ró¿norodn¹ tematycz-
nie i formalnie kolekcjê biblioteki, w której na szczególn¹ uwagê zas³ugu-
j¹ materia³y przeznaczone do nauki jêzyka polskiego (w tym m.in. wydaw-
nictwa obrazkowe, podrêczniki, ksi¹¿ki zawieraj¹ce uproszczone s³ownic-

35 Polskie instytucje za granic¹..., s. 223.
36 Np.: Materia³y XXI Sesji Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich

na Zachodzie, 23�26 wrze�nia 1999 r. Rzym�Kraków 1999.
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two czy bajki) oraz dokumenty fotograficzne i filmowe, jak równie¿ muzy-
kalia37.

Analizy bibliotek polonijnych w Buffalo w Stanach Zjednoczonych do-
kona³a Katarzyna Semen38, a Thomas Duszak opisa³ ksiêgozbiór Towarzy-
stwa Czytelni Polskiej za lata 1898�199839.

Biblioteki polonijne jako jeden z rodzajów instytucji obiegu ksi¹¿ki pol-
skiej w Niemczech sta³y siê przedmiotem analiz Marii Kalczyñskiej. Najpe³-
niejsze opracowanie wyników jej badañ stanowi Kultura ksi¹¿ki polskiej
w Niemczech40. Omówiono  tu m.in. biblioteki katolicko-o�wiatowe, organi-
zacji i instytucji polonijnych (np. Biblioteka Polska w Monachium), popu-
larnonaukowe � polskich instytutów kultury (biblioteka przy Polskim In-
stytucie Kultury w Berlinie, biblioteka Polskiego Instytutu w Lipsku),
a tak¿e prywatn¹ kolekcjê poloników, bêd¹c¹ w³asno�ci¹ Tomasza Niewod-
niczañskiego z Bitburga. Bibliofil ten posiada m.in. wydawnictwa histo-
ryczne dotycz¹ce Polski, cenne polskie starodruki, kolekcjê wczesnych wy-
dañ Biblii w jêzyku polskim oraz atlasy41. Cz¹stkow¹ wiedzê na temat pol-
skich bibliotek w Niemczech daj¹ tak¿e opracowania Witolda Molika � pi-
sze on o bibliotekach polskich organizacji studenckich42, i Anastazego Na-
dolnego, który zaj¹³ siê zbiorami i funkcjami parafialnej biblioteki, za³o¿onej
przy ko�ciele w Hamburgu w 1978 roku43.

Wa¿nymi o�rodkami kultury i nauki polskiej s¹ Stacje Naukowe PAN,
znajduj¹ce siê m.in. w Pary¿u i Rzymie. Dzia³alno�æ i zbiory ich bibliotek
zbadali m.in. Anna Szabat-Biliñska i Krzysztof ¯aboklicki44 (pisali o rzym-

37 W. K r ó l: Biblioteka w modelu dzia³alno�ci Instytutu Kultury Polskiej w Londy-
nie. W: Przestrzenie informacji. Red. W. K r z e m i ñ s k a  i  P. N o w a k. Poznañ 2002,
s. 79�87. Obecnie biblioteka ta jest zamkniêta. Zob. http://www.polishculture.org.uk/
library.html. [Dostêp 28.12.2007].

38 K.E. S e m e n: Sukces Emigranta. Buffalo 2003.
39 T. D u s z a k: Sto lat: Towarzystwo Czytelni Polskiej 1898�1998. Camp Hill

1998.
40 M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, pro-

dukcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. Ka-
towice 2004.

41 Ibidem, s. 174�189. Zob. te¿ m.in.: E a d e m: Upowszechnianie kultury polskiej
w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii z perspektywy lat dziewiêædziesi¹tych XX w. ��l¹sk Opol-
ski� 2003, nr 1, s. 41�47.

42 W. M o l i k: Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871�1914. Poznañ
1989, s. 164�168.

43 A. N a d o l n y: Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891�1991. Ham-
burg 1992, s. 144�149.

44 A. S z a b a t: Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie. �Przegl¹d Biblioteczny�
1998, z. 2/3, s. 175�190; K. ¯ a b o k l i c k i: Ksiêgozbiór [Biblioteki] Stacji Naukowej
PAN w Rzymie. �Przegl¹d Biblioteczny� 1994, z. 1/2, s. 109�111.

5 Kultura...
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skiej placówce) oraz Adam Ga³kowski, który scharakteryzowa³ parysk¹ bi-
bliotekê. Badacz ten zwróci³ uwagê na kierunek gromadzenia zbiorów, któ-
ry wyznaczaj¹: informacja naukowa, informacja o wspó³czesnej Polsce i jej
miejscu w Europie, jak równie¿ nauki spo³eczne, historia, ekonomia i pra-
wo. Na charakter kolekcji wp³ywaj¹ tak¿e szeroko pojmowane stosunki
polsko-francuskie45.

Bardzo rzadko prezentowano na ³amach PBB wyniki badañ nad pol-
skimi bibliotekami znajduj¹cymi siê w Ameryce Po³udniowej, np. w Argen-
tynie. Na tematykê tê zwróci³a uwagê Krystyna Woys³aw, pisz¹c o funk-
cjach Biblioteki Polskiej im. Domeyki w Buenos Aires46. Instytucja ta odgry-
wa rolê zarówno biblioteki, jak i muzeum. Gromadzone s¹ zatem nie tyl-
ko wydawnictwa, materia³y archiwalne, ale te¿ np. dzie³a sztuki i medale.
Do g³ównych dzia³ów w ksiêgozbiorze nale¿¹: polonika, Polonia, historia
powszechna i historia Polski, nauki spo³eczne, kultura i o�wiata, literatura
polska, emigracyjna i latynoamerykañska w polskim t³umaczeniu, encyklo-
pedie i s³owniki.

Podkre�liæ trzeba, ¿e niektóre publikacje, których opisy odnaleziono na
³amach PBB, podejmuj¹ tematykê bibliotek jako jednego z przejawów ¿y-
cia spo³eczno-kulturalnego Polonii. Takie podej�cie odnajdujemy, s³usznie,
w opracowaniu Polskie organizacje we Francji. Na podstawie dokumentacji
Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923�1939 (Warszawa
2002) Macieja Matrasia.

Dla poznania pe³nej historii bibliotekarstwa polonijnego niezbêdna jest
wiedza o bibliotekach ju¿ nieistniej¹cych. Badania nad ksiêgozbiorem teo-
logów polskich z O³omuñca i Widnawy prowadzi³a m.in. Weronika Paw³o-
wicz47. Podkre�li³a ona skuteczno�æ tej kolekcji w utrzymywaniu polsko�ci
w�ród przysz³ych ksiê¿y, którzy po uzyskaniu �wiêceñ pracowali w para-
fiach na �l¹sku Cieszyñskim. Niema³¹ zas³ugê w tworzeniu kolekcji ode-
gra³ ks. Mateusz Opolski, którego dzia³alno�ci¹ bibliotekarsk¹ zaj¹³ siê ks.
Jan Szymik48. Z kolei o bibliotekach polskich organizacji studenckich pisa³
Witold Molik w Polskich peregrynacjach uniwersyteckich do Niemiec

45 A. G a ³ k o w s k i: Problematyka polonijna w dzia³alno�ci Stacji Polskiej Akade-
mii Nauk w Pary¿u. W: Materia³y XXI Sesji Sta³ej Konferencji..., s. 111�121.

46 K. Wo y s ³ a w: Funkcje Biblioteki Polskiej im. Domeyki w Argentynie. W: To¿sa-
mo�æ oraz percepcja Polski i polsko�ci w �rodowiskach Polonii latynoamerykañskiej. Red.
M. M a l i n o w s k i. Warszawa 2000, s. 214�219.

47 W. P a w ³ o w i c z: Polski ksiêgozbiór teologów wroc³awskich w O³omuñcu i Wid-
nawie. W: �l¹skie miscellanea: literatura � folklor. T. 4. Red. J. M a l i c k i  i  K. H e -
s k a - K w a � n i e w i c z. Warszawa 1992, s. 49�57.

48 J. S z y m i k: Ks. dr M. Opolski � za³o¿yciel polskiej biblioteki w O³omuñcu. W:
Ks. dr Mateusz Opolski � jeden z pierwszych i najznamienitszych budzicieli polsko�ci
na �l¹sku Cieszyñskim. [Red. A. S z c z y g i e ³]. Bielsko-Bia³a 1998, s. 27�30.
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1871�1914 (Poznañ 1989). Oskar Stanis³aw Czarnik omówi³ natomiast
polskie biblioteki polonijne w XVIII�XIX wieku na tle zagranicznego me-
cenatu kulturalnego49.

Biblioteki polonijne
w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego

i by³ych krajów socjalistycznych

Niebagatelne znaczenie w historii bibliotekarstwa polonijnego odegra³y
biblioteki tworzone na Zaolziu, na �l¹sku Cieszyñskim, s³yn¹cym m.in. z tra-
dycji czytelniczych. Problematyka tych kolekcji najczê�ciej przewija³a siê
w publikacjach Heleny Legowicz z Oddzia³u Literatury Polskiej Biblioteki
Regionalnej w Karwinie. Pisa³a ona zarówno o dziejach tych zbiorów, jak
i o wspó³czesnych problemach oraz tendencjach i mo¿liwo�ciach rozwoju50.
Literaturê tê uzupe³niaj¹ publikacje Zenona Jasiñskiego51 na temat czytelñ
katolickich i bibliotek tworzonych przez Zwi¹zek Niewiast Katolickich.

Studia nad polskimi bibliotekami na Litwie prowadzi³ g³ównie Zdzis³aw
Gêbo³y�. Bada³ on polskie szko³y i ich biblioteki, jak równie¿ ksiêgozbiór
biblioteki utworzonej w 1999 roku przy Zarz¹dzie Miejskim Zwi¹zku Po-
laków na Litwie52. Dziejami polskich bibliotek zainteresowa³a siê tak¿e Ste-
fania Walasek, która scharakteryzowa³a aktywno�æ placówek otwieranych
na Litwie na pocz¹tku XX wieku przez Towarzystwo �O�wiata�53. Proble-
mami tworzenia polskich bibliotek zaj¹³ siê tak¿e Jerzy Morawski, który
przedstawi³ placówki litewskie i ³otewskie54.

49 O.S. C z a r n i k: Opieka, wsparcie czy samopomoc? Z problemów mecenatu kul-
turalnego na obczy�nie. W: Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce. Red. J. K o s t e c -
k i. Warszawa 1999, s. 249�298.

50 Np. Polskie biblioteki publiczne na Zaolziu. Stan dzisiejszy i perspektywy rozwo-
ju. W: Ksi¹¿ka na �l¹sku w latach 1959�1989. Red. M. P a w ³ o w i c z o w a. Katowice
1999, s. 268�273.

51 Z. J a s i ñ s k i: Wk³ad polskich organizacji wyznaniowych na Zaolziu a ¿ycie spo-
³eczno-kulturalne regionu. W: Kwestie wyznaniowe w spo³eczno�ciach wielokulturowych.
Red. T. L e w o w i c k i, A. R ó ¿ a ñ s k a  i  U. K l a j m o n. Cieszyn 2002, s. 301�302.

52 Z. G ê b o ³ y �: Biblioteka Polska w Wilnie. �Bibliotekarz� 1993, nr 11, s. 26�27;
I d e m: Biblioteka Szko³y �redniej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Wilnie. �Poradnik
Bibliotekarza� 1994, nr 10, s. 1�5.

53 S. Wa l a s e k: Dzia³alno�æ Towarzystwa �O�wiata� na Litwie w latach 1906�
1908. W: Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Red. E. S a p i a - D r e w -
n i a k  i  A. S t o p i ñ s k a - P a j ¹ k. Toruñ 1997, s. 99�107.

54 J. M o r a w s k i: Poczytaj bracie. �Przegl¹d Tygodniowy� 1989, nr 18, s. 8�9.
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Podkre�liæ trzeba, ¿e liczne biblioteki mog³y powstaæ tylko dziêki zaan-
ga¿owaniu Polaków w akcjê zbierania polskiej literatury. Takie dzia³ania
podjêli m.in. studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach, umo¿liwiaj¹c tym samym otwarcie
polskiej biblioteki przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
w Stryju na Ukrainie. Doniesienia z prowadzonych dzia³añ mo¿na odna-
le�æ na ³amach �Nowej Biblioteki� (2001, nr 1).

O sytuacji Polaków i ich dostêpie do polskiego pi�miennictwa na Buko-
winie pisa³ m.in. Marius Petraru55, który podkre�li³, ¿e ¿ycie kulturalne
Polaków skupia³o siê wokó³ powsta³ego w 1869 roku. Towarzystwa Polskiej
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach.

Pozosta³e publikacje
po�wiêcone dzia³alno�ci bibliotek polonijnych

Cennym �ród³em do badañ nad polskimi bibliotekami polonijnymi s¹ na
pewno publikacje wspominanego ju¿ A. K³ossowskiego, których wybór za-
mieszczono w Ksi¹¿ce polskiej na obczy�nie. XX wiek (Toruñ 2003). Jak
czytamy we wstêpie � w zaledwie dziesiêciu artyku³ach badacz pisa³ o po-
nad 1200 osobach oraz kilkuset instytucjach polonijnych. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e lektura Ksi¹¿ki... stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy
o polskich bibliotekach i innych instytucjach rozpowszechniania polskiej
ksi¹¿ki za granic¹.

W literaturze przedmiotu mo¿na wyró¿niæ publikacje, które podejmu-
j¹ problemy bibliotekarstwa polonijnego w sposób ca³o�ciowy, np. Danuta
Sieradzka omówi³a biblioteki zaprezentowane na ³amach �Biuletynu Sto-
warzyszenia »Wspólnota Polska«� � m.in. Bibliotekê Polsk¹ w Pary¿u i Bi-
bliotekê Polsk¹ im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires56. Z kolei Kazimierz
Stachurski ukaza³ dzia³alno�æ bibliotek polonijnych na tle innych polskich
instytucji dzia³aj¹cych na obczy�nie57. Z ogólnych opracowañ na temat

55 M. P e t r a r u: Polacy na Bukowinie w latach 1775�1918. Z dziejów osadnictwa
polskiego. T³um. A. K a � m i e r c z a k. Kraków 2004.

56 D. S i e r a d z k a: Biblioteki polonijne na obczy�nie na ³amach �Biuletynu Stowa-
rzyszenia »Wspólnota Polska«�. W: Nadzieje, z³udzenia, rzeczywisto�æ. Studia z historii
Polski XX wieku. Ksiêga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. Red. W. H ³ a d -
k i e w i c z  i  M. S z c z e r b i ñ s k i. Gorzów Wielkopolski 2004, s. 417�420.

57 K. S t a c h u r s k i: Dziedzictwo narodowe Polaków poza granicami kraju: muzea,
archiwa i biblioteki polskie na Zachodzie. �Spotkania z Zabytkami� 2001, nr 5, s. I�VIII.
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funkcjonowania polskich bibliotek polonijnych od XVIII do XX wieku na-
le¿y wymieniæ publikacje autorstwa Barbary Bieñkowskiej, Oskara Stani-
s³awa Czarnika i A. K³ossowskiego58.

Analizy funkcjonowania polskich instytucji bibliotecznych dzia³aj¹cych
poza granicami kraju, wprawdzie jeszcze niezbyt rozleg³e, koncentruj¹ siê
równie¿ na w³a�ciwym zabezpieczeniu ksiêgozbiorów, ich konserwacji, jak
te¿ na zapewnieniu naukowcom w³a�ciwego dostêpu do zbiorów59. Podkre-
�liæ trzeba, ¿e dziêki programowi �Librarius� (1995�1999) mo¿liwe okaza-
³o siê udzielenie wsparcia � poza instytucjami dzia³aj¹cymi w kraju �
dwóm placówkom polonijnym: Bibliotece Polskiej w Londynie i Bibliotece
Polskiej w Pary¿u. W pierwszej z nich powiêkszono powierzchniê bibliotecz-
n¹, a w paryskiej bibliotece � subwencjê przeznaczono na odnowienie ma-
gazynu rêkopisów i przystosowanie go do wspó³czesnych realiów. Przypo-
mnieæ trzeba, ¿e magazyn mie�ci siê w by³ej stajni w osiemnastowiecznym
budynku na Wyspie �w. Ludwika, gdzie z³o¿ono zbiory przed wybuchem
II wojny �wiatowej60.

Zakoñczenie

Coraz czê�ciej w literaturze podejmowany jest problem wspó³czesnej
funkcji i roli bibliotek i innych instytucji polonijnych. Wed³ug Janusza
S. Morkowskiego skoñczy³a siê s³u¿ebna rola tych placówek w wymia-
rze walki politycznej, ale pozosta³a inna funkcja � s³u¿ba sprawie polskiej
jako ambasadorów kultury polskiej na obczy�nie i ewentualna praca ze
specjalistycznymi instytucjami w Polsce61. W tym zakresie cenna jest szcze-
gólnie dzia³alno�æ Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Pary¿u62.
Janusz S. Morkowski zaproponowa³ nawet m.in. wyspecjalizowanie siê
bibliotek w gromadzeniu pi�miennictwa z okre�lonej tematyki. Tak np.

58 B. B i e ñ k o w s k a: Dziesiêæ lat z ¿ycia bibliotek polonijnych (1938�1948). �Z Ba-
dañ nad Polskimi Ksiêgozbiorami Historycznymi� 2002, T. 20, s. 79�88; O.S. C z a r -
n i k: Opieka, wsparcie czy samopomoc?..., s. 249�298; A. K ³ o s s o w s k i: Biblioteki pol-
skie na obczy�nie. Warszawa 1992.

59 Np. M. Wr e d e: Polskie muzeum w angielskiej rezydencji..., s. 560.
60 Program Librarius 1995�1999. Toruñ 2001, s. 3, 261�267.
61 J.S. M o r k o w s k i: Pó³ wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie. �Czaso-

pismo Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich� 1997, z. 8, s. 27.
62 A. M a r s z a ³ e k, J. M a r s z a ³ e k - K a w a: Polska Stacja Naukowa w Pary¿u

(1893�1993). W: Wokó³ historii i polityki. Red. S. C i e s i e l s k i  [i in.]. Toruñ [2004],
s. 533.
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w Pary¿u oprócz Biblioteki Polskiej dzia³a Instytut Polski, gromadz¹-
cy m.in. polsk¹ beletrystykê, której zbiór zaspokaja potrzeby lokalnej spo-
³eczno�ci. W tej sytuacji Biblioteka Polska powinna skupiæ siê przede
wszystkim na kolekcjonowaniu publikacji z zakresu historii polskiej XIX
wieku. Wydania te stanowi¹ trzon badañ i dzia³alno�ci prowadzonych
w placówce63. Za pozytywny wynik dokonuj¹cych siê przeobra¿eñ nale¿y
uznaæ w³¹czenie zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie do zasobów �wia-
towych dziêki przyznaniu jej od 1995 roku funkcji Centrali Bibliotek Ru-
chomych64.

Tematyka polonijnego bibliotekarstwa, jak wynika z pi�miennictwa
zarejestrowanego na ³amach PBB, znajduje do�æ wa¿ne miejsce w litera-
turze bibliotekarskiej. Mo¿na zauwa¿yæ stale rosn¹ce zainteresowanie tymi
zbiorami, o czym mo¿e te¿ �wiadczyæ praca zbiorowa wydana pod redak-
cj¹ Marii Kalczyñskiej i Danuty Sieradzkiej pt. Biblioteki polskie za gra-
nic¹. Przesz³o�æ i wspó³czesno�æ (Katowice 2007).

63 J.S. M o r k o w s k i: Pó³ wieku..., s. 30.
64 A.M. S t e f a n i c k a: Centrala Bibliotek Ruchomych w Londynie. �Bibliotekarz�

1998, nr 1, s. 18�19.
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Krystyna M. Barbara Leonowicz-Babiak
Dortmund (Niemcy)

Wp³yw publikacji
Stowarzyszenia Chrze�cijañskiej S³u¿by

Wyzwolenia Narodów
na �wiadomo�æ polityczn¹ Polonii

w latach 1982�1987

Podczas zbierania materia³ów do ksi¹¿ki Z wiar¹ i nadziej¹. Historia
i tera�niejszo�æ Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie1 zapoznano siê
z dzia³alno�ci¹ ró¿nych organizacji polonijnych, m.in. zebrano materia³y
dotycz¹ce istniej¹cego tu, w latach 1982�1994, Ko³a Chrze�cijañskiej S³u¿-
by Wyzwolenia Narodów (ChSWN). Dzia³a³o ono w �cis³ej wspó³pracy
z g³ówn¹ siedzib¹ tego stowarzyszenia w Carlsbergu, przede wszystkim
z jej charyzmatycznym za³o¿ycielem, dzi� s³ug¹ Bo¿ym ks. Franciszkiem
Blachnickim. �wiadomo�æ polityczn¹ cz³onkowie organizacji pog³êbiali i roz-
wijali na podstawie nauki i publikacji samego za³o¿yciela, który dla tego
celu zorganizowa³ tak¿e wydawnictwo i drukarniê �Maksymilianum�.
Wydawnictwo dzia³a³o w latach 1982�1987 i mimo ogromnych trudno�ci,
takich jak: brak do�wiadczenia; odizolowanie od kraju, a tym samym brak
polskiego zaplecza dla tej dzia³alno�ci; stosunkowo s³abe czytelnictwo po-
�ród Polonii; sabota¿ i inwigilacja ze strony komunistycznych agentów pol-

1 K.M.B. L e o n o w i c z - B a b i a k, Z. B a b i a k: Z wiar¹ i nadziej¹: historia i tera�-
niejszo�æ Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Wroc³aw 2008, rozdzia³ o ChSWN
oparty zosta³ na wywiadach z dzia³aczami Stowarzyszenia i dokumentach z ich archi-
wów domowych.
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skich s³u¿b bezpieczeñstwa, aktywnych na Zachodzie2, spe³nia³o, w tam-
tym czasie, swoje zadanie. Obecnie � po zmianie warunków politycznych
w Polsce � �Maksymilianum� ma sw¹ siedzibê w kraju, w Kro�cienku nad
Dunajcem.

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e ChSWN zwalcza³y zarówno PRL-owska S³u¿ba
Bezpieczeñstwa, jak i NRD-owska Stasi. Miesiêcznik �Nasze S³owo� poda-
je (powo³uj¹c siê na tygodnik �Wprost�)3, ¿e wymienione s³u¿by prowadzi-
³y odwetowe akcje za antykomunistyczne wyst¹pienia ks. Franciszka
Blachnickiego ju¿ w czasie, gdy za³o¿y³ on Ruch �wiat³o-¯ycie. Do akcji
przeciw ruchowi zaanga¿owano wywiad cywilny, prokuraturê wojskow¹,
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza i urzêdy skarbowe. Podczas stanu wo-
jennego w Polsce konfiskowano nale¿¹ce do ruchu nieruchomo�ci, samo-
chody, sprzêt poligraficzny i nagraniowy.

Nie da siê wyt³umaczyæ, bez szczegó³owego wgl¹du we wspomnian¹ li-
teraturê ChSWN, czym by³a ta organizacja dla Polaków przebywaj¹cych
w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej, którzy chcieli zama-
nifestowaæ wobec ca³ego �wiata swoje poparcie dla ruchu niepodleg³o�cio-
wego w Polsce i w innych zniewolonych krajach. Przedtem jednak koniecz-
ne jest bardzo krótkie przypomnienie, kim by³ cz³owiek, który przy pomo-
cy garstki wspó³pracowników oddzia³ywa³ na tysi¹ce ludzi w Europie, na-
daj¹c skutecznym akcjom politycznym charakter pokojowy.

S³uga Bo¿y Franciszek Blachnicki, syn Józefa i Marii z d. Miller, uro-
dzony 24 marca 1921 roku w Rybniku na �l¹sku, by³ doskonale przygoto-
wany do pracy ideologa ChSWN, a potrzebne do tego kwalifikacje uzyska³
zarówno w szkole ¿ycia, jak i podczas gruntownych studiów uniwersytec-
kich. Mia³ za sob¹ do�wiadczenia: pracy konspiracyjnej w czasie II wojny
�wiatowej, obozu koncentracyjnego, wiêzienia, pracy ksiêdza w trudnych
warunkach PRL-u, m. in. w tajnej kurii w Katowicach w latach 1954�1956,
pracy w redakcji �Go�cia Niedzielnego� i inne. Odby³ studia teologiczne na
Uniwersytecie Jagielloñskim (�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 czerwca
1950 roku) i na KUL-u, uwieñczone najpierw licencjatem, a nastêpnie dok-
toratem. W latach 1964�1967 pracowa³ na KUL-u jako asystent i adiunkt.
By³ autorem oko³o stu prac naukowych i popularnonaukowych. Znano go
z bogatej i ró¿norodnej dzia³alno�ci. Ju¿ przed studiami na KUL-u wyka-
za³ siê ogromnym talentem organizacyjnym i pedagogicznym w szkoleniu
zarówno dzieci (opracowa³ metodê rekolekcji zamkniêtych � Oaza Dzieci
Bo¿ych), jak i doros³ych. Oazy da³y pocz¹tek Ruchowi �wiat³o-¯ycie. Celem
Ruchu by³o wychowanie dojrza³ych chrze�cijan. Mimo ró¿nych trudno�ci

2 G. W i l c z y ñ s k a  por.: www.blachnicki.oaza.org.pl
3 Ruch �wiat³o-¯ycie niszczony przez SB i Stasi. �Nasze S³owo. Kalejdoskop Infor-

macyjny� 2005, nr 7, s. 21.
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Ruch rozwija³ siê w Polsce, a tak¿e w S³owacji, Czechach, a nawet w Bo-
liwii. Zorganizowa³ i prowadzi³ O�rodek Katechetyczny. Ju¿ w 1957 roku
rozpocz¹³ spo³eczn¹ akcjê przeciwalkoholow¹ pod nazw¹ Krucjata Wstrze-
miê�liwo�ci, która mia³a charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opar-
tej na duchowo�ci o. M. Kolbego. Krucjata wydawa³a dwutygodnik �Nie-
pokalana Zwyciê¿a�. W³adze pañstwowe zlikwidowa³y centralê Krucjaty
Wstrzemiê�liwo�ci w Katowicach w sierpniu 1960 roku, a kilka miesiêcy
pó�niej aresztowa³y jej za³o¿yciela ks. F. Blachnickiego (po czterech miesi¹-
cach aresztu otrzyma³ wyrok: 13 miesiêcy wiêzienia z zawieszeniem na trzy
lata). By³ przez 10 lat redaktorem �Biuletynu Odnowy Liturgii�, a od roku
1967 � Krajowym Duszpasterzem S³u¿by Liturgicznej. Do idei formacji
grup elitarnych powróci³ w 1963 roku, po�wiêcaj¹c siê ruchowi oazowemu
i jego dojrza³ej formie zwanej Ruchem �wiat³o-¯ycie. W dniu 10 grudnia
1981 roku wyjecha³ do Rzymu, gdzie zasta³ go stan wojenny. �cigany li-
stem goñczym nie móg³ wróciæ do Polski. Z Rzymu wyjecha³ do Niemiec
(RFN) i osiedli³ siê w o�rodku polskim �Marianum� w Carlsbergu. Zaj¹³ siê
tam prac¹ duszpastersk¹ w�ród emigrantów i organizowaniem Miêdzyna-
rodowego Centrum Ewangelizacji ��wiat³o-¯ycie�. By³ za³o¿ycielem pisma
�¯ycie w �wietle� (wydawane do dnia dzisiejszego przez Diakoniê Ruchu
�wiat³o-¯ycie, red. ks. Jacek Herma). Pó³ roku po przyje�dzie ks. dr F. Blach-
nicki powo³a³ do ¿ycia ChSWN. Zmar³ nagle, prawdopodobnie otruty przez
osoby z jego najbli¿szego otoczenia, które by³y agentami SB. Proces beaty-
fikacyjny ks. F. Blachnickiego rozpocz¹³ siê 9 grudnia 1995 roku (zakoñ-
czony na szczeblu diecezjalnym i przekazany do Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych w Rzymie). Ojciec �w. Jan Pawe³ II, któremu bardzo bliska
by³a dzia³alno�æ ks. Blachnickiego, tak go scharakteryzowa³: �Swoje liczne
talenty umys³u i serca, jaki� szczególny charyzmat, jakim obdarzy³ Go Bóg,
odda³ sprawie budowy Królestwa Bo¿ego. Budowa³ je modlitw¹, apostol-
stwem, cierpieniem i budowa³ z tak¹ determinacj¹, ¿e s³usznie my�limy
o Nim jako o »gwa³towniku« tego Królestwa (por. Mt 11, 12)�4.

Stowarzyszenie ChSWN dzia³a³o jako zarejestrowane i mia³o siedzibê
we w³asnym domu przy ul. Linienstrasse 11. By³ to drugi Polski O�rodek
w Carlsbergu, po �Marianum�, mieszcz¹cym siê w dawnym polskim domu
dziecka. Od chwili jego wybudowania (w roku 1956) do 1972 roku ponad
3000 polskich dzieci � sierot i pó³sierot � znalaz³o w nim opiekê i wycho-
wanie religijno-narodowe. Otoczono tam opiek¹ równie¿ dzieci z rozbitych
ma³¿eñstw polsko-niemieckich5. W �Marianum� do chwili obecnej dzia³a
wspólnota religijna zwi¹zana z Ruchem �wiat³o-¯ycie, popularnie nazywa-

4 G. W i l c z y ñ s k a, por.: www.blachnicki.oaza.org.pl
5 ChSWN Chrze�cijañska S³u¿ba Wyzwolenia Narodów. [Informator]. Oprac. od-

dzia³ ChSWN w Szwecji z siedzib¹ w Sztokholmie. [B.m.w.] 1984.
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nym ruchem oazowym. W trudnym czasie stanu wojennego �Marianum�
by³o miejscem spotkañ Polonii z ca³ej Europy. Prowadzono tu Studium Ka-
tolickiej Nauki Spo³ecznej oraz rekolekcje dla licznie przybywaj¹cych azy-
lantów, którzy zatrzymywali siê w drodze do innych krajów swego osiedle-
nia. ChSWN stanowi³o kontynuacjê, w warunkach emigracyjnych, polskiej
inicjatywy z listopada 1981 roku, znanej jako Niezale¿na Chrze�cijañska
S³u¿ba Spo³eczna �Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie�6. Zgodnie z deklara-
cj¹7, NChSS powo³ana zosta³a, aby s³u¿yæ pe³nemu wyzwoleniu Cz³owieka
i Narodu przez g³oszenie i wcielanie w ¿ycie PRAWDY. Istotny moment to
krzy¿ ³¹cz¹cy pojêcia: Prawda i Wyzwolenie. Krzy¿ bowiem wskazywa³ na
metody i program NChSS: dzia³anie w duchu mi³o�ci i mi³osierdzia, z wy-
rzeczeniem siê wszelkiej przemocy, bez nienawi�ci. W deklaracji (pkt 3.)
podano: �NChSS jest inicjatyw¹ podjêt¹ przez �wieckich katolików, w opar-
ciu o inspiracje wiary chrze�cijañskiej, na w³asn¹ odpowiedzialno�æ, a wiêc
nie z ramienia Ko�cio³a. Dzia³alno�æ taka jest zgodna z zaleceniami II So-
boru Watykañskiego, zw³aszcza Dekretu o apostolstwie �wieckich. W po-
wy¿szym sensie Chrze�cijañska S³u¿ba Spo³eczna deklaruje siê jako nie-
zale¿na. Deklaracja o niezale¿no�ci (pkt 4. deklaracji) odnosi siê równie¿ do
niezale¿no�ci w sensie politycznym, ma swoje �ród³o wy³¹cznie w sumieniu
swoich cz³onków oraz ich odpowiedzialno�ci za Naród�.

Deklaracja okre�la³a te¿ warto�æ, od której NChSS czu³a siê zale¿na
(pkt 5.). Stanowi³ j¹ Cz³owiek w niepowtarzalnej warto�ci osoby, �która je-
dynie w wolno�ci mo¿e byæ sob¹ i zachowaæ swoj¹ godno�æ�. Najwiêkszym
autorytetem dla organizacji (która nie uto¿samia³a siê z parti¹) by³ Jan
Pawe³ II � papie¿ Polak. Widziano w Nim tego, �który mo¿e zjednoczyæ
Naród Polski w jego walce o prawa cz³owieka i pe³ne wyzwolenie�, ponie-
wa¿ Jego nauczanie zawiera �integralny program odnowy narodowej�, za-
warty przede wszystkim w encyklikach Redemptor hominis8, Dives in mi-
sericordia9, Laborem exercens10 � wówczas tylko te trzy by³y wydane. Uka-
zuj¹ one cel i drogê odnowy, a tak¿e konkretne rozwi¹zania kwestii spo³ecz-
nej � to w³a�nie sta³o siê programem NChSS (pkt 8.). Deklaracja zawie-
ra³a te¿ sformu³owanie: �[...] dla osi¹gniêcia swoich celów organizacja mo¿e
pos³ugiwaæ siê wszelkimi godziwymi formami i �rodkami zorganizowanego
dzia³ania, jakie s¹ dostêpne i przyjête we wspó³czesnych, demokratycznych
spo³eczeñstwach. Nie wyklucza siê form dzia³ania politycznego� (pkt 10.).

6 Ibidem.
7 F. B l a c h n i c k i: Deklaracja programowa NChSS. W: I d e m: �Prawda � Krzy¿

� Wyzwolenie�. Ku polskiej teologii wyzwolenia. T. 2. Carlsberg 1985, s. 137�140.
8 Jan Pawe³ II: Redemptor hominis. 1979.
9  I d e m: Dives in misericordia. 1980.

10  I d e m: Laborem exercens. 1981.
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NChSS nie chcia³a powielaæ inicjatyw ju¿ realizowanych, ale pragnê-
³a wspó³pracowaæ z wszystkimi organizacjami, ruchami itd., którym przy-
�wieca³y te same cele, a szczególnie z Solidarno�ci¹ oraz Ruchem �wiat³o-
-¯ycie i wy³onion¹ z niego � tak jak wy³oniona z niego zosta³a NChSS �
Krucjat¹ Wyzwolenia Cz³owieka. Istotne by³o tak¿e zadeklarowane (pkt 13.)
³¹czenie idei s³u¿by dla wyzwolenia narodu z ide¹ s³u¿by Narodu Polskiego
na rzecz duchowego wyzwolenia innych narodów, albowiem �naród musi
wyzbyæ siê egoizmu w formie wypaczonego patriotyzmu, je�li chce byæ na-
prawdê wyzwolony�. NChSS, w ramach realizacji swego programu, po-
stawi³a sobie ambitne zadania (pkt 14.), takie jak: powo³anie i prowadze-
nie Instytutu Wyzwolenia Cz³owieka im. Jana Paw³a II � jako naukowe-
go, dokumentacyjnego, badawczego i redakcyjnego zaplecza swej dzia³al-
no�ci; wydawanie czasopism naukowych i popularnych oraz ksi¹¿ek
o tematyce spo³eczno-politycznej; organizowanie i prowadzenie kursów
szkoleniowych (je�li to mo¿liwe, to w formie ca³orocznego Studium Wyzwo-
lenia Spo³ecznego).

Teksty kolejnych artyku³ów, memoria³ów, listów i prelekcji ks. Francisz-
ka Blachnickiego � ojca tej wielkiej inicjatywy spo³eczno-politycznej, jak¹
by³ ruch NChSS � zebrane w ksi¹¿ce Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie s¹
doskona³ym dowodem wytê¿onej pracy ideowej (szkoleniowej) tego kap³a-
na i kandydata na o³tarze. Zebrane artyku³y i prace ks. Blachnickiego,
powsta³e w kraju w latach 1979�1981 i za granic¹ w latach 1981�1984,
stanowi¹ zarys polskiej teologii wyzwolenia (u³o¿one chronologicznie po-
zwalaj¹ na prze�ledzenie jej rozwoju) oraz polskiej drogi non violence.
W zwi¹zku z og³oszeniem stanu wojennego w Polsce dzia³alno�æ NChSS zo-
sta³a uniemo¿liwiona, ale, jak pisa³ ks. Blachnicki, idea i programowa me-
toda walki o wyzwolenie bez przemocy i nienawi�ci, nie tylko pozosta³a in-
spiruj¹ca i postêpowa, ale nawet jej aktualno�æ wzros³a i �jest w tej chwili
jedyn¹ drog¹ pozwalaj¹c¹ kontynuowaæ wyzwolenie narodu polskiego
i innych narodów wschodnich w obecnych warunkach [...]. Ruch ten jed-
nak musi byæ inspirowany i wspierany z zewn¹trz kraju, z o�rodków dys-
ponuj¹cych wiêksz¹ swobod¹ oraz mo¿liwo�ciami dzia³ania. W tym celu zo-
sta³a powo³ana ChSWN�11.

Chrze�cijañska S³u¿ba Wyzwolenia Narodów, jako kontynuatorka
NChSS, dzia³a³a na tych samych zasadach, czyli opiera³a siê na warto�ciach
ewangelicznych, metodach pokojowych. Jak podano w cytowanym ju¿ ze-
szycie-folderze informacyjnym stowarzyszenia (zob. przyp. 4.): �[...] o jego
ideowym rodowodzie i obliczu przes¹dzaj¹ takie g³ówne �ród³a inspiracji,
jak: Ewangelia Jezusa Chrystusa jako najwiêksza w dziejach Karta praw

11 Ks. F. B l a c h n i c k i: Deklaracja programowa ChSWN. W: I d e m: Prawda �
Krzy¿ � Wyzwolenie..., s. 313�320.
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cz³owieka, katolicka nauka spo³eczna, polskie i ogólnoludzkie tradycje
i do�wiadczenia walk wyzwoleñczych w duchu non-violence (vide NSZZ
»Solidarno�æ«), program ratowania cz³owieka i wyzwolenia spo³ecznego Pa-
pie¿a Jana Paw³a II�. Deklaracja ChSWN zasadniczo tylko tym ró¿ni³a siê
od deklaracji swojej poprzedniczki, ¿e okre�li³a tê inicjatywê (ks. Blachnicki
u¿ywa³ okre�lenia �inicjatywa� dla podkre�lenia zupe³nej niezale¿no�ci od
jakichkolwiek innych organizacji o charakterze politycznym, gospodarczym
itp. z wyj¹tkiem bratnich � wymienionych ju¿ w tek�cie) jako stowarzy-
szenie miêdzynarodowe o zasiêgu ogólno�wiatowym. ChSWN skupia³a
Polaków oraz przedstawicieli innych narodów Europy �rodkowo-Wschod-
niej wokó³ idei suwerenno�ci wewnêtrznej i jedno�ci narodów w walce
o wyzwolenie z totalitaryzmu. Przewidywano utworzenie w ka¿dym pañ-
stwie o�rodków centralnych o charakterze dokumentacyjno-redakcyjnym
i koordynacyjnym, które by³yby zarazem siedzib¹ stowarzyszenia w danym
kraju (pkt. VI: Struktura organizacyjna). Za³o¿ono, ¿e stowarzyszenie po-
s³ugiwaæ siê bêdzie wszelkimi dostêpnymi sposobami i �rodkami dzia³ania,
mo¿liwymi do wykorzystania, w celu kszta³towania opinii publicznej (w du-
chu prawdy) na Zachodzie (pkt. IV: Sposoby i �rodki dzia³ania).

Stowarzyszenie ChSWN utrzymywa³o i finansowa³o swoj¹ dzia³alno�æ
ze sk³adek cz³onkowskich (wp³acanych na konto, �po odpowiednim uzyska-
niu uprawnieñ i zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w danym pañstwie�)
oraz dotacji wp³acanych na konto, w formie ofiar, od organizacji pokrew-
nych i religijnych. Nie przyjmowano ¿adnych sta³ych dotacji instytucji
o charakterze politycznym. W�ród cz³onków (w strukturach organizacyj-
nych) wyró¿niano dzia³aczy (odpowiedzialnych za realizacjê programu sto-
warzyszenia) oraz cz³onków wspieraj¹cych (udzielaj¹cych poparcia moral-
nego dzia³alno�ci stowarzyszenia, ewentualnie tak¿e materialnego).

Organizowano sympozja, marsze wyzwolenia narodów, seminaria, na-
rady i spotkania przedstawicieli ró¿nych krajów. Przyk³adowe tematy sym-
pozjów to: Jedno�æ narodów w walce o wyzwolenie (11�14 listopada 1982),
Polacy w RFN (26�27 maja 1984).

Przyk³adem spotkañ przedstawicieli ró¿nych narodów mo¿e byæ nara-
da czesko-s³owackiej grupy roboczej, po�wiêcona zagadnieniom wspó³pra-
cy bratnich narodów w walce z sowieckim imperializmem (20�30 stycznia
1983), lub spotkanie polsko-ukraiñskie (5�6 marca 1983).

Pierwszy Pokojowy Marsz o Wyzwolenie Narodów mia³ przypomnieæ
wszystkim ¿yj¹cym w pañstwach demokratycznych, ¿e w Europie ¿yje po-
nad 300 milionów ludzi nale¿¹cych do 17 zniewolonych przez sowiecki to-
talitaryzm narodów. W marszu wziê³o udzia³ ponad 200 osób z 6 krajów.
Osoby bior¹ce udzia³ w tym zgromadzeniu przemaszerowa³y w ci¹gu trzech
dni 50 km � z Carlsbergu do zamku Hambach, w powadze i skupieniu.
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Codziennie wszyscy brali udzia³ we mszy �w. Na zakoñczenie marszu jego
uczestnicy uchwalili deklaracjê, w której stwierdzono, ¿e w walce z totali-
taryzmem nale¿y przede wszystkim wyzbyæ siê lêku, przeciwstawiæ k³am-
stwu prawdê, daæ �wiadectwo prawdzie i w ten sposób, bez u¿ycia przemo-
cy, tê potêgê zagra¿aj¹c¹ pokojowi �wiatowemu obaliæ. W zakoñczeniu de-
klaracji znalaz³y siê s³owa: �Papie¿ Jan Pawe³ II jest Wielkim Pielgrzymem
Nadziei Wyzwolenia przez prawdê i przez »cywilizacjê mi³o�ci«�. W sumie
odby³o siê siedem takich pokojowych marszów nios¹cych kolejne przes³a-
nia: �wiat³o Wyzwolenia Nadziei (26�28 sierpnia 1983), Cz³owiek Wyzwo-
lony � Wyzwolony Naród (25�26 sierpnia 1984), Nowa Europa w post-
-Sovieticum (31 sierpnia � 1 wrze�nia 1985), Bez nienawi�ci � przeciw
nienawi�ci (30�31 sierpnia 1986), Oddanie ho³du pamiêci ks. Franciszka
Blachnickiego (msza �w. i z³o¿enie kwiatów na grobie �p. ks. Franciszka
Blachnickiego), manifestacja na zamku Hambach (30 sierpnia 1987),
Chrze�cijañska S³u¿ba Wyzwolenia Narodów w s³u¿bie jedno�ci emigracyj-
nej (26�27 sierpnia 1988), Wizja Polski Niepodleg³ej (25�26 sierpnia
1989).

Stowarzyszenie wydawa³o swoje pismo, dwumiesiêcznik programowy:
�Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie�12. Ilustrowane by³o dokumentami z wy-
darzeñ oraz obrazami, przede wszystkim Andrzeja J. Piwarskiego oraz (rza-
dziej) jego ¿ony Barbary Uhr. Pismo wydawane na pocz¹tku do�æ regular-
nie, w roku 1984 zaczê³o siê ukazywaæ jako kwartalnik programowy. Po-
tem mia³o nawet roczn¹ przerwê, by w 1986 roku ukazaæ siê z nr.1(15)
te¿ jako kwartalnik. Redaktorem naczelnym i odpowiedzialnym by³ ks.
F. Blachnicki, sekretarzem redakcji � Renata Kottus. Opracowaniem gra-
ficznym zajmowa³ siê Andrzej Jan Piwarski. Do roku 1983 w³¹cznie, pismo
ukazywa³o siê w formacie A4, a jego objêto�æ wynosi³a oko³o 130 stron.
W roku 1984 zmniejszono nieco format, a objêto�æ wzros³a. Najwiêcej miej-
sca w pi�mie zajmowa³a zawsze nauka Jana Paw³a II wraz z komentarza-
mi. Zamieszczane artyku³y informowa³y o wydarzeniach w Polsce, a tak-
¿e stanowi³y odbicie bie¿¹cej dzia³alno�æ Stowarzyszenia. W nr. 2(9) (wrze-
sieñ � pa�dziernik) z 1983 roku zamieszczono przemówienia Jana Paw-
³a II z drugiej pielgrzymki do Polski. Siedemna�cie z nich uznano za prze-
mówienia programowe � przynosz¹ce narodowi polskiemu wytyczne do
dzia³ania na bie¿¹cy czas jego dziejów. Dlatego tym przemówieniom w pi-
�mie ChSWN po�wiêcono szczególn¹ uwagê. Jako motto dla ca³ego numeru
pisma wybrano s³owa z homilii Papie¿a, wyg³oszonej w Niepokalanowie:
�Ewangeliczny program, trudny program, program nieodzowny�. W ko-

12 �Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie�. Kwartalnik (na pocz¹tku dwumiesiêcznik)
programowy ChSWN. Wyd. Maksymilianum. W opracowaniu wykorzystano kolejne nu-
mery: 1983, nr 2(9), 3(10); 1984, nr 1(11); 1986, nr 1(15).
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mentarzach, poprzedzaj¹cych przemówienia, zwracano uwagê na zawarte
w s³owach Papie¿a sugestie narodowo�ciowe i religijne. Przemówienie Ojca
�wiêtego, wyg³oszone na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie 17 czerwca
1983 roku, umieszczono w rozdziale zatytu³owanym Drogi do zwyciêstwa.
Wyró¿niono przy okazji tak¿e cele prowadz¹ce do walki wyzwoleñczej. Ju¿
na wstêpie Papie¿ okre�li³ sens ¿ycia ludzkiego jako powo³anie do odnosze-
nia zwyciêstwa w Jezusie Chrystusie �moc¹ Boga (Deus Vicit), która za
spraw¹ Jezusa Chrystusa dzia³a w nas przez Ducha �wiêtego. Jest to zwy-
ciêstwo nad tym, co krêpuje nasz¹ woln¹ wolê i czyni j¹ poddan¹ z³u. Zwy-
ciêstwo takie oznacza: ¿ycie w prawdzie, w prawo�ci sumienia, mi³o�æ bli�-
niego, zdolno�æ przebaczania, rozwój duchowy naszego cz³owieczeñstwa�
i prowadzi do wolno�ci cz³owieka i czyni go wewnêtrznie niezale¿nym. Istot-
ne my�li w cytowanych przemówieniach s¹ odpowiednio akcentowane (po-
grubion¹ czcionk¹), jak choæby ta zaopatrzona komentarzem, ¿e podmio-
tem zwyciêstwa ma byæ nie tylko pojedynczy cz³owiek, ale równie¿ naród:
�Jak cz³owiek czuje, ¿e powinien odnie�æ zwyciêstwo, je�li jego ¿ycie posiada
w³a�ciwy sens � podobnie i naród, który jest wspólnot¹ ludzi�.

W swym nauczaniu Papie¿ odniós³ siê do etyki indywidualnej i spo³ecz-
nej. Odwo³a³ siê tak¿e do dziejów narodu polskiego: �Równie¿ z tego mia-
sta � stolicy Narodu i Pañstwa, które z nak³adem najwiêkszych ofiar wal-
czy³o za dobr¹ sprawê w czasie ostatniej wojny �wiatowej � pragnê przy-
pomnieæ wszystkim o prawie Polski do suwerennego bytu, a tak¿e do pra-
wid³owego rozwoju w zakresie kulturalnym i spo³eczno-ekonomicznym,
apelujê do sumienia wielu ludzi i wielu spo³eczeñstw na �wiecie. Polska
wype³ni³a do ostatka, owszem: z nawi¹zk¹! zobowi¹zania sprzymierzeñcze,
jakie wziê³a na siebie w straszliwym do�wiadczeniu lat 1939�1945. Los
Polski w 1983 roku nie mo¿e byæ obojêtny narodom �wiata � zw³aszcza
Europy i Ameryki�. Papie¿ wyra�nie mówi³, o jakie zwyciêstwo toczy siê
walka: �[...] o zwyciêstwo natury moralnej� i ma dotyczyæ �³adu ¿ycia na-
rodowego i pañstwowego, w którym bêd¹ respektowane podstawowe pra-
wa cz³owieka� i w którym �Naród rzeczywi�cie wyrazi swoj¹ suwerenno�æ�.

Przemówienia Ojca �w. by³y publikowane tak¿e w innych, kolejnych
numerach tego pisma, jak np. w numerze ze stycznia 1984 roku, w którym
znale�æ mo¿na wypowied� Ojca �wiêtego do robotników z dnia 18 marca
1984 roku, i do pielgrzymów z parafii �w. Brygidy w Gdañsku z 4 lutego
1984 roku. Kwartalnik zajmuje siê konsekwentnie omawianiem g³êboko
przemy�lanego, siêgaj¹cego w dalek¹ przysz³o�æ i opartego na chrze�cijañ-
skich za³o¿eniach programu politycznego. Wiod¹cy artyku³ tego numeru
w rozdziale Droga ku wyzwoleniu, autorstwa F. Blachnickiego, nosi tytu³
Wiara, Ko�ció³, Polityka. Autor ukazuje przy tym, ¿e do�wiadczenia Ko�cio³a
w Polsce, w konfrontacji z komunistycznym systemem rz¹dzenia, maj¹ cha-
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rakter modelowy i odnosz¹ siê mutatis mutandis do wszystkich Ko�cio³ów
i wspólnot religijnych w pañstwach, gdzie w³adzê polityczn¹ sprawuj¹ ko-
muni�ci.

ChSWN wydawa³o równie¿ inne pisma: zeszyty, biuletyny, odezwy.
Tak¿e poszczególne ko³a redagowa³y swoje biuletyny, odezwy itp. Dziêki nim
mo¿na odtworzyæ inicjatywy Stowarzyszenia, a nawet klimat, w którym
je realizowano. Ko³o ChSWN w Dortmundzie wydawa³o �Biuletyn�. By³ to
miesiêcznik formatu A5. Zamieszczano w nim informacje, opinie, przedruki
wa¿nych artyku³ów, relacje i zawiadomienia o spotkaniach. Sk³ad zespo³u re-
dakcyjnego (podawany na obwolucie pisma) zmieni³ siê z czasem. Sta³ymi
cz³onkami zespo³u byli Andrzej Chmielecki i Wojciech Gruszczyñski. Na przy-
k³ad �Biuletyn� styczniowy z roku 1984, poza wymienionymi, redagowali Ali-
cja Konikowska i Ryszard Konikowski (grafika). Adres domowy R. Konikow-
skiego by³ zarazem adresem redakcji. Po wyje�dzie ma³¿eñstwa Konikowskich
do Australii dalsze numery �Biuletynu� redagowano w sk³adzie: A. Chmielecki,
W. Gruszczyñski, Jerzy L. Janiszewski (czasem Les³aw Bogusz, 1984, nr 11),
a dzia³ techniczny reprezentowali Teresa Maszczyñska i Jacek Go³¹b. Biule-
tyn z listopada 1984 roku po�wiêcony by³ przede wszystkim zamordowanemu
ks. Jerzemu Popie³uszce. Drukowano jego patriotyczne kazania. Pod jednym
z nich zamieszczono pos³owie, które sygnowa³ ks. F. Blachnicki: �Drogi Ksiê¿e
Jerzy! Obiecujemy Ci szczególnie w imieniu Chrze�cijañskiej S³u¿by Wy-
zwolenia Narodów, ¿e bêdziemy wiernie strzec Twojego testamentu� (�Biule-
tyn� z listopada 1984). W tym samym numerze zamieszczono ponadto arty-
ku³ Leopolda Je¿ewskiego Dzieje Katynia i tekst nawi¹zuj¹cy do obchodzo-
nego w listopadzie �wiêta Niepodleg³o�ci. Kolejne numery zamieszcza³y tak-
¿e kroniki: carlsbergsk¹ oraz z dzia³alno�ci Ko³a w Dortmundzie. Mo¿na by³o
dowiedzieæ siê z nich o wa¿niejszych wydarzeniach, takich jak:
� manifestacja przed Ambasad¹ PRL w Kolonii 11 listopada 1984 roku,

zorganizowana przez grupê cz³onków Solidarno�ci z Kolonii i ChSWN,
przy udziale PPS, ZPU � Dortmund, Ko³a ChSWN z Dortmundu oraz
grup solidarno�ciowych z terenu Niemiec; manifestacjê po�wiêcono pa-
miêci Polaków pomordowanych w okresie stanu wojennego; prezes
ChSWN ks. F. Blachnicki wyg³osi³ testament duchowy ks. Jerzego Po-
pie³uszki, przy³¹czono siê do og³oszonej po �mierci ks. Jerzego ¿a³oby
narodowej (do 11 listopada 1984);

� akademia 10 listopada 1984 roku z okazji rocznicy odzyskania niepod-
leg³o�ci przez Polskê, zorganizowana przez polsk¹ parafiê na Evingu
w Dortmundzie przy udziale ChSWN i ZPU; referat g³ówny wyg³osi³ ks.
Józef Sobkowiak (�Biuletyn� z listopada 1984);

� wystawa �Sierpieñ 80�84�, otwarta w czwart¹ rocznicê powstania So-
lidarno�ci (�Biuletyn� z sierpnia 1984);
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� marsze wyzwolenia i wiele innych wydarzeñ, które mia³y miejsce z ini-
cjatywy ChSWN � dziêki nim mo¿na odtworzyæ dzia³alno�æ Stowarzy-
szenia, ustaliæ wa¿ne daty i inne szczegó³y, dowodz¹ce solidarno�ci Po-
lonii z rodakami w kraju.
W strukturach ChSWN dzia³a³o, oprócz ks. Franciszka Blachnickiego,

wiele innych osób. Aktywna by³a Hanna Chor¹¿yna, w ka¿dym spotkaniu
w Carlsbergu uczestniczy³ delegat na Niemcy Rz¹du RP w Londynie � me-
cenas, p³k. Wincenty J. Broniewój-Orliñski. Ze Stuttgartu przybywa³
ks. Witold Broniewski, aktywnie dzia³ali tak¿e ks. J. Sobkowiak, red. Adam
Dyrko, rodzina Piwarskich i wielu innych. Wraz z powo³aniem Stowarzy-
szenia ChSWN ukonstytuowa³ siê jego zarz¹d (zgodnie ze statutem mia³
byæ wybierany co dwa lata, podczas walnego zgromadzenia). Pierwszy za-
rz¹d funkcjonowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes: Andrzej Piwarski (Es-
sen), pierwszy zastêpca prezesa: Cezary Lis, drugi zastêpca prezesa: Woj-
ciech Stockinger, sekretarz: Bernhard Gierga, skarbnik: s. Maria (Gizela)
Skop. Opiekunem duchowym by³ ks. Franciszek Blachnicki. Sk³ad zarz¹-
du zmieni³ siê jednak ju¿ w nastêpnym roku: prezesem zosta³a Hanna
Chor¹¿yna (z Brukseli), pierwszym zastêpc¹ Andrzej Chmielecki (z Dort-
mundu), drugim zastêpc¹ Lech Jarmu³ka (Hamburg), sekretarzem Zbi-
gniew Ostrowski, skarbnikiem Joachim Kottus. Opiekunem duchowym
pozosta³ ks. F. Blachnicki. Poprzedni prezes � Andrzej Piwarski, znany
malarz, wola³ pomagaæ w inny sposób organizacji (robi³ grafiki), ale powróci³
do funkcji przewodnicz¹cego w ostatnich latach istnienia Stowarzyszenia.
Przez pewien czas prezesem by³ tak¿e ks. F. Blachnicki. Uwa¿a siê, ¿e od
1984 roku w Stowarzyszeniu, a nawet w zarz¹dzie, znalaz³y siê osoby
(Jolanta G. z mê¿em Andrzejem G.)13 inwigiluj¹ce wszelkie poczynania or-
ganizacji (Jolanta wspó³pracowa³a tak¿e z Woln¹ Europ¹) i dzia³aj¹ce zde-
cydowanie na jej niekorzy�æ. Po �mierci ks. Franciszka Blachnickiego,
w dniu 22 listopada 1987 roku odby³o siê na terenie �Marianum� w Carls-
bergu walne zebranie ChSWN. Dokonano wówczas oceny sytuacji Stowa-
rzyszenia. Organizacja prze¿ywa³a g³êboki kryzys. W sk³ad nowego zarz¹-
du weszli: Ludwik Butkiewicz (Wuppertal), Andrzej Chmielecki (Dort-
mund), Adam Kucharczyk (Dortmund), Andrzej Piwarski (Essen), Krzysz-
tof Pyrek (Stuttgart), Mieczys³aw Talarczyk (Bruksela) i Marcin Zieliñski.
Zadaniem zarz¹du by³o tak¿e przygotowanie walnego zebrania po³¹czone-
go z wyborami w³adz w dniu 17 czerwca 1988 roku (w szóst¹ rocznicê za-
³o¿enia ChSWN). W opublikowanych materia³ach z listopadowego walne-
go zgromadzenia znalaz³y siê te¿ wytyczne do dalszego dzia³ania, takie jak:

13 Obowi¹zuj¹ce przepisy o nieujawnianiu nazwisk osób, wzglêdem których nie
zapad³ prawomocny wyrok s¹dowy, uniemo¿liwiaj¹ publikowanie pe³nych danych. Por.:
W. M a r k i e w i c z: Powroty. �Polityka� 1988, nr 22.
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� oparcie dzia³alno�ci na pracy w ma³ych grupach;
� organizowanie kwartalnych spotkañ w Carlsbergu; relacje ze spotkañ

mia³y siê ukazywaæ w �Biuletynie�;
� zacie�nianie kontaktów prywatnych w celu stworzenia wspólnoty celów

i pogl¹dów;
� wszechstronne rozbudowywanie kontaktów z przedstawicielami innych

narodów, aby uczestniczyæ w przeobra¿eniu tych krajów, prze¿ywaj¹-
cych �swoje przebudzenie narodowe�;

� �oddzia³ywanie na decydenckie �rodowiska polityczne w krajach osie-
dlenia, a tak¿e na zespo³y mass mediów w kierunku upowszechnie-
nia i poparcia dla procesów zachodz¹cych w krajach sowieckiego znie-
wolenia�.
Zaproponowano tak¿e teksty do refleksji i przemy�leñ: fragment, któ-

ry napisa³ ks. Czes³aw Nowak na uroczysto�ci z okazji pierwszej rocznicy
�mierci ks. F. Blachnickiego, oraz tekst opracowany przez Bogumi³a Lufta
i Inkê S³odkowsk¹, dotycz¹cy bezkrwawej rewolucji, jaka dokona³a siê dwa
lata wcze�niej na Filipinach (�Biuletyn� nr 1 z kwietnia 1988).

W nastêpnym roku uda³o siê powo³aæ zarz¹d. W jego sk³ad weszli: An-
drzej Piwarski � prezes, Andrzej Chmielecki � pierwszy zastêpca preze-
sa, Wac³aw Fudalewski � drugi zastêpca, Anna Fajkowska � sekretarz,
Ewa Fabisiak � skarbnik, Krzysztof Pyrek � cz³onek zarz¹du. Opieku-
nem duchownym zosta³ ks. Czes³aw Nowak.

Wraz z uzyskaniem przez Polskê niepodleg³o�ci zmieni³ siê profil dzia-
³alno�ci Stowarzyszenia. Wdra¿ano du¿o wcze�niej przygotowany � na ten
czas � przez ks. F. Blachnickiego program �Post-Sovieticus�.

Podczas obchodów dziesiêciolecia dzia³alno�ci ChSWN, w 1992 roku,
zorganizowano sympozjum podsumowuj¹ce dzia³alno�æ Stowarzyszenia
oraz panel dyskusyjny na temat jego reorganizacji. Jednak¿e kondycja
organizacji coraz bardziej s³ab³a. W 1994 roku pozosta³o tylko 10 cz³onków.
Wyrejestrowanie Stowarzyszenia nast¹pi³o 22 kwietnia 1994 roku w s¹dzie
w Ludwigshafen.

W prze³omowym okresie naszej powojennej historii Chrze�cijañska S³u¿-
ba Wyzwolenia Narodów spe³ni³a swoje wa¿ne zadanie: zjednoczy³a prze-
bywaj¹cych poza krajem Polaków oraz przedstawicieli innych narodowo-
�ci, pobudzi³a i ukierunkowa³a ich dzia³ania na walkê o niepodleg³o�æ Polski
i innych krajów sowieckich, a wobec �wiata da³a wyraz woli wolno�ci ucie-
miê¿onych narodów14.

14 Autorka artyku³u dziêkuje Panu Andrzejowi Chmieleckiemu (wieloletniemu pre-
zesowi ChSWN) i by³ym aktywnym dzia³aczom Ko³a ChSWN w Dortmundzie: Zbignie-
wowi Kugli, Adamowi Kurzawskiemu i Franciszkowi G³owiszynowi, za udzielenie wy-
wiadów i udostêpnienie materia³ów.

6 Kultura...
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Fot. 1. Wybrany numer pisma ChSWN �Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie�
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Fot. 2. Książka ks. dr. F. Blachnickiego Prawda � Krzyż � Wyzwolenie

6*
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Katowice

Metody rozpowszechniania i promocji
polskiej ksi¹¿ki

w�ród spo³eczno�ci dipisowskiej
w Niemczech

w pierwszych latach po II wojnie �wiatowej*

Trudno�ci, które po zakoñczeniu II wojny �wiatowej wi¹za³y siê z obec-
no�ci¹ osób wywiezionych przez Niemców do III Rzeszy, rz¹dy pañstw
alianckich u�wiadomi³y sobie ju¿ w trakcie dzia³añ wojennych. Aby u³atwiæ
ich rozwi¹zanie, jeszcze przed 1945 rokiem zaczêto tworzyæ organizacje,
których zadaniem mia³a byæ opieka nad osobami w takim w³a�nie po³o¿e-
niu. Jedn¹ z instytucji powo³anych do tego celu by³a funkcjonuj¹ca od 9 li-
stopada 1943 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomo-
cy i Odbudowy (United Nations Relief and Rehabilitation Administration
� UNRRA). UNRRA dzia³a³a w trzech zachodnich strefach okupacyjnych,
nie objê³a swoj¹ opiek¹ osób deportowanych w radzieckiej strefie, gdy¿
Zwi¹zek Radziecki nie podj¹³ z ni¹ wspó³pracy1. Dzia³alno�æ UNRRY skoñ-
czy³a siê wraz z jej zlikwidowaniem � 30 czerwca 1947 roku, a jej obowi¹zki

* Autorka dziêkuje Panu dr. hab. Krzysztofowi Ruchniewiczowi za udostêpnienie
dokumentów Zjednoczenia Polskich Uchod�ców, przechowywanych na Uniwersytecie
Wroc³awskim w Pracowni Badañ Polskiej Emigracji w Niemczech po 1945 roku, oraz
Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ks. Stanis³awowi Budyniowi, za
umo¿liwienie przejrzenia archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

1 Cz. £ u c z a k: Polacy w okupowanych Niemczech 1945�1949. Poznañ 1993,
s. 15�16.
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przejê³a Miêdzynarodowa Organizacja do Spraw Uchod�ców (International
Refugee Organization � IRO)2. W³adze pañstw alianckich zdecydowa³y tak-
¿e, ¿e osobom wywiezionym do obozów jenieckich, koncentracyjnych i na ro-
boty przymusowe, a po wojnie oczekuj¹cym na repatriacjê, nadany zostanie
status �displaced persons� � osób wysiedlonych. Pierwsz¹ oficjaln¹ definicjê
tego pojêcia zamieszczono w opracowanym przez aliantów Ogólnym Planie
dla Uchod�ców i Dipisów (Outline Plan for Refugees and Displaced Persons).
Po kilku miesi¹cach zweryfikowano jednak jej brzmienie, uznaj¹c za �di-
splaced persons� �osoby cywilne, które w wyniku wojny znalaz³y siê poza
swoim pañstwem i które chc¹ wróciæ do kraju albo znale�æ now¹ ojczyznê,
lecz bez pomocy nie mog¹�3. W�ród osób, które zgodnie z t¹ definicj¹ objê-
te zosta³y statusem osób wysiedlonych, by³o tak¿e wielu Polaków. Szacuje
siê bowiem, ¿e na terenach III Rzeszy po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
znalaz³o siê 1 mln 800 tys. osób, które uto¿samia³y siê z kultur¹ polsk¹4.

W oczekiwaniu na repatriacjê do ojczyzny dipisi byli umieszczani w spe-
cjalnych obozach, w których tworzono namiastkê Polski: nadawano ulicom
polskie nazwy, organizowano dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz ¿ycie spo³eczne.
Jednak w pierwszych latach po II wojnie �wiatowej szczególne znaczenie
dla podtrzymania na duchu osób, które mimo koñca wojny znów zosta³y
odosobnione, mia³a przede wszystkim dzia³alno�æ kulturalna. Jednym z jej
przejawów by³ kszta³tuj¹cy siê polski rynek wydawniczy i ksiêgarski w Niem-
czech. Popyt na ksi¹¿ki wzmaga³o tak¿e powstaj¹ce polskie szkolnictwo, na
którego potrzeby nale¿a³o przygotowaæ podrêczniki i pomoce naukowe. W ar-
tyku³ach z ówczesnej prasy pisano:

�Ka¿dy zdaje sobie sprawê, jak¹ warto�æ przedstawia ksi¹¿ka dla cz³o-
wieka zmuszonego przebywaæ d³u¿szy czas z dala od Ojczyzny. Czy¿ mo¿-
na wyobraziæ sobie lepszego przyjaciela, nauczyciela i doradcê w chwilach
osamotnienia i zw¹tpieñ?�5. �Od wynarodowienia siê, od zgubienia siê
w �wiecie jako Polaków, mo¿e nas uchroniæ jedynie ksi¹¿ka polska. Ona
mo¿e zast¹piæ w pewnym sensie nasz¹ têsknotê za Krajem, za swoimi.
Mo¿e ona staæ siê naszym najlepszym, je¿eli nie w pewnych warunkach
jedynym pocieszycielem�6.

Polskie wydawnictwa na terenie Niemiec zaczê³y funkcjonowaæ bar-
dzo szybko, pierwsze polskie ksi¹¿ki opu�ci³y drukarnie ju¿ w maju 1945

2 Ibidem, s. 16�17.
3 A. L e m b e c k, K. We s s e l s: Wyzwoleni, ale nie wolni: polskie miasto w okupo-

wanych Niemczech. Warszawa 2007, s. 37�38.
4 G. J a n u s z: Polonia w Niemczech. W: Polonia w Niemczech: historia i wspó³cze-

sno�æ. T. 1. Warszawa 2001, s. 27.
5 Zak³adamy czytelnie. �Na obczy�nie� 1945, nr 2, [s. 3].
6 Biblioteki obozowe. �Na stra¿y. Tygodnik O�rodka Polskiego Voerde� 1947, nr 20,

[s. 2].
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roku7. W�ród najprê¿niej dzia³aj¹cych polskich instytucji wydawniczych
mo¿na wymieniæ m.in. Polski Zwi¹zek Wychod�stwa Przymusowego
w Hanowerze, Ksi¹¿nicê Domu Polskiego z Bremy, czy Wydawnictwo �Ju-
tra Pracy� z Lippstadt. Oprócz tych najwiêkszych wydawców funkcjonowa³y
mniejsze przedsiêbiorstwa, czêsto tak¿e autorzy publikowali swoje dzie³a na
w³asny koszt. Równie¿ polski Ko�ció³ katolicki w Niemczech zdecydowa³ siê
na uczestniczenie w ruchu wydawniczym, publikuj¹c ksi¹¿ki religijne
i modlitewniki, dostarczane pó�niej ksiê¿om i rozdawane w obozach dla di-
pisów. Mimo ogromnych chêci osób zaanga¿owanych w tê dzia³alno�æ, pu-
blikowane ksi¹¿ki nie zawsze trafia³y do zainteresowanych. Problemem
bowiem okaza³o siê rozpowszechnianie ksi¹¿ek w�ród spo³eczno�ci dipisow-
skiej. Zwracano uwagê na fakt, ¿e publikacje docieraj¹ tylko do Polaków
mieszkaj¹cych w o�rodkach wydawniczych lub w ich pobli¿u8. Wa¿ne wiêc
by³o zorganizowanie skuteczniejszej informacji o nowo wydanych tytu³ach,
a tak¿e sieci dystrybucji ksi¹¿ki polskiej. Aby to osi¹gn¹æ, wydawnictwa
wykorzystywa³y ró¿ne metody promocji. Jedn¹ z podstawowych form by³a
reklama. Reklama, definiowana przez Amerykañskie Stowarzyszenie Mar-
ketingu jako �wszelka p³atna forma nieosobowego przedstawiania i popie-
rania produktów, us³ug oraz idei przez okre�lonego nadawcê�9, jak wiado-
mo, jest jedn¹ z form masowej komunikacji, co umo¿liwia dotarcie produktu
do wszystkich rodzajów nabywców10. Wykorzystywana przez polskie wy-
dawnictwa powojenne, reklama mia³a zainteresowaæ potencjalnych czytel-
ników, ale tak¿e wszelkiego typu instytucje spo³eczne i kulturalne, które
równie¿ zaopatrywa³y siê w polsk¹ ksi¹¿kê (m.in. biblioteki i szko³y). Naj-
³atwiejszym sposobem dotarcia do odbiorcy by³o wykorzystanie jako �rod-
ka przekazu polskiej prasy dipisowskiej. Zarówno bowiem poszczególne
obozy, jak i organizacje polskie w Niemczech wydawa³y w³asne tytu³y.
W obozach od zakoñczenia wojny do 1946 roku wychodzi³o ponad 150 ty-
tu³ów priodyków11. Na rynku funkcjonowa³y tak¿e czasopisma o wiêkszym
zasiêgu, wydawane m.in. przez dowództwa wojsk alianckich w zachodnich
strefach okupacyjnych12. Wydawnictwa polskie czêsto decydowa³y siê na
reklamê prasow¹, poniewa¿ zdawano sobie sprawê z liczby czytelników siê-
gaj¹cych po czasopisma. W swoich og³oszeniach publikowa³y listê tytu³ów
dostêpnych w handlu, ale tak¿e informowa³y o zapowiedziach wydawni-

7 M. L u r c z y ñ s k i: Awantura w Hanowerze. �Kultura� 1971, nr 4, s. 122.
8 J. W e i s s: Pierwsza polska ksiêgarnia w Hamburgu. �Przegl¹d Ksiêgarski�

1947, R. 27, nr 3/4, s. 51.
9 T. S z t u c k i: Promocja: sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa 1999, s. 48.

10 Ibidem, s. 50.
11 Cz. £ u c z a k: Polacy w okupowanych..., s. 143.
12 Ibidem, s. 146.



87Metody rozpowszechniania i promocji polskiej ksi¹¿ki w�ród...

czych. Wa¿nym elementem takich komunikatów by³y dane adresowe og³a-
szaj¹cego siê przedsiêbiorstwa oraz informacja o sposobie nabycia propo-
nowanych ksi¹¿ek.

Inn¹ metod¹ dotarcia do potencjalnych czytelników by³o publikowanie
przez funkcjonuj¹ce na terenie Niemiec polskie instytucje katalogów wy-
dawniczych informuj¹cych o aktualnych tytu³ach w ofercie. Z tego sposo-
bu promocji korzysta³y oficyny, które jednocze�nie organizowa³y ksiêgar-
nie rozpowszechniaj¹ce ich produkcjê ksi¹¿kow¹. Takimi instytucjami by³y
m. in. Dom Ksi¹¿ki Polskiej ze Stuttgartu oraz Wydawnictwo �Jutra Pra-
cy� z Lippstadt13. Swoje oferty w formie katalogu publikowa³y tak¿e ksiê-
garnie polskie. W tej grupie interesuj¹ca jest pozycja wydana przez Refe-
rat Upowszechniania Kultury Prezydium Okrêgu Reñsko-Westfalskiego
Zjednoczenia Polskiego, na której ³amach informowano o wszystkich publi-
kacjach polskich w Niemczech, dostêpnych w oddzia³ach Ksiêgarni Spo³ecz-
nej Zjednoczenia Polskiego14. Podobne wykazy obejmowa³y asortyment
Ksiêgarni Spo³ecznej w Hanowerze15 oraz Miêdzynarodowej Ksiêgarni
Wysy³kowej nr 816.

Kolejnym sposobem wykorzystywanym w promocji by³o zamieszczanie
w ju¿ opublikowanych ksi¹¿kach, po tek�cie publikacji, wykazów tytu³ów
ju¿ wydanych lub tych, które maj¹ siê ukazaæ. W wykazach takich poda-
wano podstawowe wiadomo�ci o danej pozycji, a wiêc tytu³, nazwiska au-
torów oraz kolejno�æ wydania. Niekiedy dodawano tak¿e informacjê o ce-
nie danej ksi¹¿ki czy wyczerpanym nak³adzie. Ten sposób dawa³ wydaw-
com pewno�æ, ¿e informacja dotrze do osób zainteresowanych � czytelni-
ków, którzy ju¿ z ksi¹¿k¹ danej oficyny mieli styczno�æ. Na taki system pro-
mocji zdecydowa³o siê Wydawnictwo Polskiego Zwi¹zku Wychod�stwa Przy-
musowego z Hanoweru, które w prawie ka¿dej swojej pozycji zamieszcza-
³o pe³ny wykaz tytu³ów ju¿ opublikowanych oraz przygotowywanych. Po-
dobnie postêpowa³o Wydawnictwo �Jutra Pracy�, z t¹ ró¿nic¹, ¿e informacje
o ksi¹¿kach uzupe³nia³o tak¿e tytu³ami �wydawnictw sta³ych�, czyli czaso-
pism bêd¹cych w ofercie. Pod wykazem podany by³ tak¿e adres, na który
mo¿na by³o sk³adaæ zamówienia.

Oprócz wysi³ków podejmowanych przez poszczególne wydawnictwa,
propagowaniem polskiej produkcji wydawniczej zajê³o siê Zrzeszenie Wy-

13 Dom Ksi¹¿ki Polskiej. Katalog. Nr 1. Stuttgart [1946]. Katalog Domu Ksi¹¿ki
Polskiej. Nr 4. Stuttgart 1948; Nowy katalog �Jutra Pracy�. Lippstadt 1947; Nowy ka-
talog �Jutra Pracy�. Nr 4. Lippstadt 1948; Nowy katalog �Jutra Pracy�. Nr 5. Lippstadt
1948.

14 Katalog wydawnictw polskich w Niemczech. Zjednoczenie Polskie. Voerde 1948.
15 Katalog Ksiêgarni Spo³ecznej Hanower. Hannover 1948.
16 Katalog Miêdzynarodowej Ksiêgarni Wysy³kowej nr 8. München 1948.
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dawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Zosta³o ono powo³ane do
¿ycia na odbywaj¹cym siê w Hamburgu w dniach 4 i 5 wrze�nia 1945 roku
Zje�dzie Wydawców i Dziennikarzy. Siedzib¹ Zrzeszenia by³o Meppen, lecz
biura tej instytucji funkcjonowa³y w Hamburgu. Zrzeszenie sk³ada³o siê
ze Zwi¹zku Dziennikarzy oraz Zwi¹zku Wydawniczo-Ksiêgarskiego, a jego
cz³onkami mog³y byæ �wszystkie instytucje i osoby prywatne zajmuj¹ce
siê produkcj¹ lub rozpowszechnianiem polskiego s³owa drukowanego�17,
dzia³aj¹ce na terenach okupacji brytyjskiej, amerykañskiej i francuskiej.
W szeregach Zrzeszenia znale�li siê wiêc cz³onkowie zwyczajni � wydawcy
i dziennikarze, oraz maj¹cy status cz³onków nadzwyczajnych � prowadz¹-
cy punkty sprzeda¿y i rozpowszechniania polskiej ksi¹¿ki w Niemczech.
G³ównym zadaniem Zrzeszenia by³a koordynacja polskiego ruchu wydaw-
niczego, ale tak¿e jego propagowanie i promocja. Wykorzystywano do tego
celu m.in. �Biuletyn Informacyjny�, wydawany przez Zrzeszenie od 1945
roku18. Oprócz informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci zamieszczano w nim
bowiem wykazy najnowszych publikacji ksi¹¿kowych polskich wydawnictw
emigracyjnych z ca³ej Europy. Kolejn¹ inicjatyw¹ tej organizacji, maj¹c¹
ogromne znaczenie dla polskiej ksi¹¿ki w okupowanych Niemczech, by³a
organizacja wystaw polskich wydawnictw. Informacja o tym pomy�le uka-
za³a siê w �Biuletynie Informacyjnym�19 oraz w innych periodykach dipi-
sowskich20. Organizatorzy nawo³ywali wydawców do wziêcia udzia³u w pla-
nowanej wystawie i dostarczenia polskich publikacji Zrzeszeniu. Wystawa
Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech. IV 1945�VI 1946, zainaugurowa-
na 1 lipca 1946 roku w Wiesbaden, trwa³a przez dwa tygodnie21. Prezen-
towano na niej eksponaty w dwóch dzia³ach: prasy oraz ksi¹¿ki. Drugi
dzia³, jak pisa³ Stanis³aw Pó�niak-Poznañski, kierownik wystawy, �poza
wyszczególnieniem wa¿niejszych placówek wydawniczych podkre�la tema-
ty: ksi¹¿ka dla szkó³, doszkolenia zawodowe, literatura piêkna, dzie³a ory-
ginalne (nowe), nauka angielskiego, ksi¹¿ki dla dzieci, wydawnictwa re-
ligijne�22. Oprócz Polaków adresatami tego wydarzenia byli tak¿e przed-
stawiciele w³adz okupacyjnych, których chciano zapoznaæ z wysi³kami po-

17 Statut Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech. �Biuletyn In-
formacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech� 1945, nr 1,
s. 3.

18 W styczniu 1946 roku zmieniono nazwê na �Biuletyn Informacyjny Spraw Wy-
dawniczych i Ksiêgarskich�. Zob. A. N a d o l n y: Sto lat polskiego duszpasterstwa
w Hamburgu: 1891�1991. Hamburg 1992, s. 151.

19 �Biuletyn Informacyjny Spraw Wydawniczych i Ksiêgarskich� 1946, nr 4�6,
s. 12.

20 �G³os Polski. Tygodnik Polski Ulm� 1946, nr 17, s. 2.
21 S. D i p p e l: O ksiêgarzach, którzy przeminêli. Wroc³aw 1976, s. 190.
22 �G³os Polski. Tygodnik Polski Ulm� 1946, nr 17, s. 2.
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dejmowanymi przez �rodowiska polskie i zjednaæ ich dla inicjatyw wydaw-
niczych. Celem by³o tak¿e zwrócenie uwagi rodowitych Niemców i przeko-
nanie ich do polskich dipisów. Jednocze�nie z pomys³em zorganizowania wy-
stawy zrodzi³a siê tak¿e my�l o przygotowaniu konkursu grafiki wydawni-
czej. Organizatorzy oczekiwali na prace w sze�ciu kategoriach: plakatu pro-
muj¹cego czytelnictwo, ok³adki ksi¹¿kowej, ilustracji ksi¹¿kowej, nag³ówka
pisma, karykatury politycznej oraz rysunku do dzia³u humoru. Celem kon-
kursu by³o przede wszystkim promowanie polskich ksi¹¿ek, ale tak¿e dotar-
cie do grafików, którzy przebywali w obozach dla dipisów i zachêcenie ich
do wspó³pracy z wydawnictwami. W tamtym bowiem okresie polski rynek
wydawniczy odczuwa³ brak grafików chêtnych do pracy. Nagrodzone prace
pokazano w trakcie wystawy w Wiesbaden, a pó�niej, za zgod¹ autorów,
miano je przekazaæ do �bibliotek polskich w Krakowie i na obczy�nie�23.

Wa¿ne dla Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech
by³o równie¿ archiwizowanie polskich wydawnictw publikowanych w Niem-
czech, aby �lad tak owocnej i chlubnej dzia³alno�ci nie zagin¹³ wraz z po-
wrotem Polaków do ojczyzny. Na ³amach �Biuletynu Informacyjnego� po-
stulowano, ¿eby przekazywaæ Zrzeszeniu dwa egzemplarze ka¿dego opu-
blikowanego polskiego tytu³u, a w pó�niejszym okresie nawet osiem egzem-
plarzy, poniewa¿ Zrzeszenie chcia³o wypromowaæ polsk¹ ksi¹¿kê wydawa-
n¹ w Niemczech równie¿ poza granicami. Zrodzi³ siê pomys³ przekazywa-
nia ksi¹¿ek do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz polskich bibliotek
funkcjonuj¹cych na emigracji.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na rolê prasy dipisowskiej w propagowa-
niu czytelnictwa. Niektóre tytu³y publikowa³y znane teksty literackie w od-
cinkach, inne drukowa³y poezjê pisarzy emigracyjnych. Mia³o to umo¿liwiæ
osobom, którym warunki finansowe nie pozwala³y na zakup ksi¹¿ek, tak
potrzebny kontakt z drukowanym s³owem polskim. Innym sposobem pro-
pagowania czytelnictwa przez prasê by³o zamieszczenie rubryk z recenzja-
mi nowo opublikowanych tytu³ów. Mia³o to zwróciæ uwagê czytelnika na
warto�ciowe pozycje.

Innym problemem, który oprócz promocji produkcji ksi¹¿kowej stan¹³
przed organizatorami polskiego ruchu wydawniczego w Niemczech w pierw-
szych latach po II wojnie �wiatowej, by³o rozpowszechnianie ksi¹¿ek w�ród
Polaków osiedlonych w obozach dla dipisów. Zapewniæ to mia³o stworzenie
dobrze funkcjonuj¹cej sieci dystrybucji, zorganizowanej zarówno przez
wydawnictwa, jak i hurtownie polskiej ksi¹¿ki w Niemczech. Wa¿ne by³o
te¿ uzupe³nienie tej sieci o biblioteki, gdy¿ dipisi, czêsto bêd¹cy na utrzy-
maniu aliantów, nie mieli �rodków finansowych na zakup publikacji.

23 �AZ: Tygodnik O�rodka Polskiego w Greven� 1946, nr 19, [s. 4].
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Pierwszym ogniwem sieci rozpowszechniania polskiej produkcji ksi¹¿-
kowej w�ród spo³eczno�ci dipisowskiej by³y same polskie instytucje wydaw-
nicze. Wiêkszo�æ bowiem wydawnictw prowadzi³a sprzeda¿ wysy³ko-
w¹ swych publikacji w prowadzonych przez siebie ksiêgarniach. Ksi¹¿ki
mo¿na by³o nabywaæ za zaliczeniem pocztowym, o czym informowano
w prasie. Taki sposób rozpowszechniania swych druków wybra³o m.in.
Wydawnictwo �Jutra Pracy� z Lippstadt. Oprócz bezpo�rednich zakupów
w ksiêgarniach przy oficynach wydawniczych, stworzono na terenie Nie-
miec sieæ niezale¿nych od wydawców ksiêgarni polskich. W ich asortymen-
cie znajdowa³y siê nie tylko edycje wydawane przez polskie instytucje funk-
cjonuj¹ce w Niemczech, ale czêsto sprowadzano tak¿e ksi¹¿ki z innych
emigracyjnych o�rodków wydawniczych. Najwiêksz¹ sieæ ksiêgarni pol-
skich stworzy³o Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niem-
czech. Staraniem Stefana Dippla, przewodnicz¹cego grupy wydawców,
funkcjonuj¹cej w Zrzeszeniu, oraz Józefa Weissa, zorganizowano w Ham-
burgu hurtowniê ksi¹¿ek, której �zadaniem by³o scentralizowanie wszyst-
kich wydawnictw w celu równomiernego rozprowadzenia ksi¹¿ek do
wszystkich o�rodków polskich�24. Aby ten cel zrealizowaæ, w ksiêgarni mo¿-
na by³o nabyæ pozycje wszystkich wspó³pracuj¹cych ze Zrzeszeniem wy-
dawnictw, a ich planowy kolporta¿ do poszczególnych punktów sprzeda¿y,
przygotowanych w o�rodkach polskich, odbywa³ siê za po�rednictwem pocz-
ty, samochodami Zwi¹zku Polaków w Hamburgu oraz I Dywizji Pancer-
nej w Meppen, która równie¿ u¿yczy³a Zrzeszeniu swych samochodów25.
Oprócz hurtowni ksiêgarskiej przy Zrzeszeniu funkcjonowa³a tak¿e ksiê-
garnia sortymentowa, która zajmowa³a siê sprowadzaniem polskiej ksi¹¿-
ki z innych emigracyjnych o�rodków wydawniczych. W ten sposób Zrzesze-
nie zapewni³o dostêp do polskiej ksi¹¿ki na terenie zachodnich stref oku-
pacyjnych.

Powstawa³y te¿ inne ksiêgarnie polskie na terenie Niemiec. Staraniem
Plutonu Opieki przy I Dywizji Pancernej utworzono Ksiêgarniê Polsk¹
w Meppen26. By³a to bardzo dobrze dzia³aj¹ca instytucja, gdy¿ sprzedawa³a
a¿ �15�18 tysiêcy woluminów miesiêcznie�27. Równie¿ Zjednoczenie Pol-
skie zorganizowa³o ciesz¹c¹ siê zainteresowaniem ksiêgarniê spo³eczn¹28.
Obok tak du¿ych i dobrze zorganizowanych ksiêgarni funkcjonowa³y tak¿e

24 J. We i s s: Pierwsza polska ksiêgarnia..., s. 51.
25 Por. S. P a z y r a: Z dziejów ksi¹¿ki polskiej w czasie drugiej wojny �wiatowej.

Warszawa 1970, s. 361; S. D i p p e l: O ksiêgarzach..., s. 187; J. We i s s: Pierwsza pol-
ska ksiêgarnia..., s. 51.

26 Por. S. P a z y r a: Z dziejów ksi¹¿ki..., s. 357; S. D i p p e l: O ksiêgarzach..., s. 187;
A. L e m b e c k, K. We s s e l s: Wyzwoleni, ale nie wolni..., s. 111.

27 A. L e m b e c k, K. We s s e l s: Wyzwoleni, ale nie wolni..., s. 111.
28 Katalog wydawnictw polskich w Niemczech...
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mniejsze, zazwyczaj powstaj¹ce w obozach polskich, a zaopatruj¹ce siê
w tych wiêkszych. O istnieniu ma³ych ksiêgarni obozowych �wiadcz¹ og³o-
szenia w prasie dipisowskiej29.

Inn¹ metodê rozpowszechniania polskich ksi¹¿ek przyjê³o duszpaster-
stwo polskie Ko�cio³a katolickiego, który równie¿ w³¹czy³ siê w akcjê wy-
dawnicz¹ na terenie Niemiec. Ksiê¿a bowiem od razu po wyzwoleniu Nie-
miec rozpoczêli pos³ugê pastersk¹: zaczêli odprawiaæ nabo¿eñstwa, prowa-
dziæ lekcje religii, udzielaæ sakramentów �w. Do ich dzia³alno�ci potrzebne
by³y �piewniki, modlitewniki oraz podrêczniki religii dla dzieci. Ksiê¿a roz-
poczêli wydawanie brakuj¹cych tytu³ów. Informacje o takich publikacjach
by³y umieszczane w �Wiadomo�ciach Urzêdowych Biskupa Ordynariusza
dla Polaków w Niemczech�. W periodyku tym podawano tytu³y nowo wy-
danych publikacji wraz z informacjami o sposobie i miejscu ich nabycia. Za-
zwyczaj by³a to kuria biskupia � gdy¿ to ona by³a wydawc¹, lub ksiê-
¿a z poszczególnych o�rodków polskich, je�li to oni przygotowywali dan¹
pozycjê. Wykorzystuj¹c te informacje, duszpasterze polscy zaopatrywali siê
w ksi¹¿kê religijn¹ wed³ug w³asnych potrzeb. Inaczej siê mia³a sprawa
z rozpowszechnianiem tych publikacji w�ród spo³eczno�ci dipisowskiej. Czê-
sto ksiê¿a rozdawali modlitewniki oraz �piewniki osobom zainteresowanym.
�wiadcz¹ o tym sprawozdania duszpasterskie z ich dzia³alno�ci, a dostar-
czane kurii biskupiej30. Niektóre tytu³y przeznaczane by³y jednak do sprze-
da¿y, a wtedy informacjê o cenie oraz mo¿liwo�ci ich nabycia zamieszcza-
no m.in. w religijnej prasie obozowej31.

Uzupe³nienie sieci zakupu ksi¹¿ek stanowi³y biblioteki i czytelnie two-
rzone dla polskich dipisów. Organizatorem tych instytucji by³y m.in. �w³a-
dze jednostek Polskich Si³ Zbrojnych i kompani wartowniczych, polskie
o�rodki duszpasterskie oraz zarz¹dy organizacji samorz¹dowych i kultural-
nych�32. Pierwsze biblioteki zak³adane by³y ju¿ w 1945 roku. Najpierw by³y
to placówki Polskich Si³ Zbrojnych, udostêpniaj¹ce zbiory równie¿ ludno-
�ci cywilnej, w miarê jednak jak rozpoczêto organizowaæ ¿ycie obozowe,
biblioteki i czytelnie zaczê³y tak¿e powstawaæ w obozach33. Ksi¹¿ki do zbio-
rów tych instytucji pozyskiwano ró¿nymi drogami. Na samym pocz¹tku gro-
madzenia takich ksiêgozbiorów bardzo pomocne by³y jednostki wojska pol-
skiego, stacjonuj¹ce w Niemczech i we W³oszech, oraz inne emigracyjne
instytucje wydawnicze, które przekazywa³y ksi¹¿ki polskim bibliotekom

29 �AZ: Tygodnik O�rodka Polskiego w Greven� 1946, nr 25, [s. 4].
30 Sprawozdania duszpasterskie z archiwum Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej

w Hanowerze.
31 Og³oszenia. �Duszpasterstwo Katolickie Polskiego O�rodka Friedrichshafen�

1946, nr 6, [s. 4].
32 Cz. £ u c z a k: Polacy w okupowanych..., s. 168.
33 Ibidem.
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w Niemczech34, czêsto tak¿e sami czytelnicy ofiarowywali swoje, które uda³o
im siê przywie�æ jeszcze z Polski. Apele o pomoc bibliotece i oddawanie w³a-
snych ksi¹¿ek dla dobra wiêkszej liczby czytelników ukazywa³y siê w pra-
sie obozowej: �[...] poka�na liczba ksi¹¿ek znajduje siê w rêkach prywat-
nych niedostêpna dla szerszego ogó³u, na kszta³t kapita³u zdeponowane-
go w... poñczosze. Do tych szczê�liwców zwracam siê dzi� z gor¹cym ape-
lem, aby zechcieli okazaæ sw¹ spo³eczn¹ wspania³omy�lno�æ i zrozumienie
i pozwolili skorzystaæ z tych skarbów tym, którzy ich ³akn¹. Pozwoli to nam
stworzyæ podstawy bibliotek i czytelñ obozowych, tak nieodzownych dla
kszta³towania umys³ów i dusz naszych wspó³rodaków wegetuj¹cych na ob-
czy�nie�35.

O powstaniu nowej biblioteki oraz zasadach korzystania z niej miesz-
kañców informowano równie¿ na ³amach gazetek obozowych36. Zamieszcza-
no w nich tak¿e reklamy ju¿ funkcjonuj¹cych wypo¿yczalni i czytelni37,
a nawet listy tytu³ów dostêpnych w danej instytucji38. Niekiedy biblioteki
pobiera³y od swoich czytelników abonament za korzystanie ze zbiorów.
Zebrane w ten sposób pieni¹dze przekazywano na zakup nowych pozycji.
Niestety, mimo tych wysi³ków biblioteki obozowe zwykle by³y bardzo ubo-
gie. Sytuacjê tak¹ zauwa¿y³o Zrzeszenie O�rodków Polskich Okrêgu Reñ-
sko-Westfalskiego. Aby zaspokoiæ panuj¹cy g³ód ksi¹¿ki, wysz³o ono z ini-
cjatyw¹ zorganizowania biblioteczek wyjazdowych. Zwrócono siê z pro�-
b¹ do wydawnictw polskich, Towarzystwa Pomocy Polakom oraz insty-
tucji spo³ecznych o pomoc w tej inicjatywie i podarowanie, w miarê mo¿-
liwo�ci, niepotrzebnych ksi¹¿ek. Pozyskane t¹ drog¹ pozycje podzielono
na 14 biblioteczek wêdrownych oraz 12 specjalnych. Te pierwsze przezna-
czono dla o�rodków dla dipisów i wymieniano co dwa miesi¹ce. W�ród tych
biblioteczek stworzono dwie odrêbne grupy: A i B (o�rodek, który przez dwa
miesi¹ce mia³ biblioteczkê z grupy A, po up³ywie tego czasu otrzymywa³
biblioteczkê z grupy B). Mia³o to zapewniæ zwiêkszenie czytelnictwa. Do
biblioteczek specjalnych nale¿a³y 4 biblioteczki studenckie, 4 wiêzienne,
2 szpitalne, 1 przeznaczona dla oddzia³u CMLO oraz biblioteczka dla obozu
letniego m³odzie¿y szkolnej39. Potrzeby czytelnicze wiê�niów i Polaków prze-

34 A. N a d o l n y: Sto lat polskiego..., s. 144.
35 Zak³adamy czytelnie. �Na Obczy�nie� 1945, nr 2, [s. 4].
36 �AZ: Tygodnik O�rodka Polskiego w Greven� 1946, nr 25, oraz 1948, nr 28; �Na

Stra¿y. Tygodnik O�rodka Polskiego Voerde� 1947, nr 2, s. 9.
37 �Wiadomo�ci Obozowe� 1946, nr 16, [s. 4].
38 Np. Spis ksi¹¿ek Biblioteki Polskiej w Libenau. �Duszpasterstwo Katolickie Pol-

skiego O�rodka Friedrichshafen� 1946, nr 23, s. 2.
39 Pismo Prezydium Zrzeszenia O�rodków Polskich Okrêgu Reñsko-Westfalskiego

do O�rodków Polskich w Okrêgu Reñsko-Westfalskim, napisane w Solingen dnia 2 sierp-
nia 1948 roku.
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bywaj¹cych w szpitalach zauwa¿y³o nie tylko Zrzeszenie. Biblioteki szpi-
talne zaopatrywali tak¿e ksiê¿a �wiadcz¹cy pos³ugê w�ród chorych. Oni
tak¿e uzupe³niali biblioteki wiêzienne, gdy¿ w tamtym czasie wielu Pola-
ków odbywa³o kary pozbawienia wolno�ci. Biblioteki dla nich organizowa³
równie¿ Polski Czerwony Krzy¿40. Na powstawanie placówek bibliotecznych
du¿y wp³yw mia³o te¿ kszta³tuj¹ce siê szkolnictwo polskie. Na jego potrze-
by nie tylko drukowano podrêczniki, ale i przy funkcjonuj¹cych szko³ach
organizowano ksiêgozbiory, maj¹ce s³u¿yæ dzieciom do nauki.

Przy omawianiu metod promocji i rozpowszechniania polskiej ksi¹¿ki
w�ród dipisów nale¿y pamiêtaæ, ¿e przedstawiona tu dzia³alno�æ mia³a
przede wszystkim charakter spo³eczny. Osoby zwi¹zane z polskimi insty-
tucjami wydawniczymi czy te zaanga¿owane w tworzenie polskich biblio-
tek przyjê³y na siebie ciê¿kie zadania o�wiatowe tylko dlatego, ¿e czu³y siê
w obowi¹zku pomagaæ swym rodakom oczekuj¹cym na powrót do kraju.
Wiedzieli, ¿e to od nich w³a�nie zale¿y, jakie tre�ci docieraj¹ do Polaków
¿yj¹cych poza ojczyzn¹. Wybierali wiêc do publikacji tytu³y warto�ciowe
i wa¿ne dla podtrzymania to¿samo�ci narodowej.

W trudnej sytuacji powojennej nie mo¿na by³o uchroniæ siê jednak od
spekulantów, którzy chcieli zarobiæ na drukowanej i sprzedawanej przez
wydawców tylko po kosztach produkcji ksi¹¿ce polskiej. Wydawcy reagowali
na takie sytuacje, zamieszczaj¹c w prasie dipisowskiej ostrze¿enia przed
tego typu procederem, informuj¹c, gdzie mo¿na nabyæ ksi¹¿kê w normal-
nej cenie41. Ta chlubna dzia³alno�æ na rzecz krzewienia kultury polskiej
zaczê³a s³abn¹æ wraz z przybieraj¹c¹ na sile akcj¹ repatriacyjn¹ b¹d� emi-
gracj¹ dipisów do innych krajów Europy Zachodniej i obu Ameryk.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e omówione metody promocji i rozpo-
wszechniania polskiej ksi¹¿ki w�ród dipisów tu¿ po II wojnie �wiatowej
odnosz¹ siê przede wszystkim do zachodnich stref okupacyjnych. Tam bo-
wiem funkcjonowa³a wiêkszo�æ wydawnictw oraz instytucji zwi¹zanych
z ksi¹¿k¹. W strefie radzieckiej, prawdopodobnie ze wzglêdu na sytuacjê
polityczn¹, utrudniona by³a organizacja takiej dzia³alno�ci.

40 K. K o s i c k i: Duszpasterstwo w�ród Polaków w Niemczech w latach 1945�1950.
Lublin 1993, s. 214.

41 �Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niem-
czech� 1945, nr 2, s. 5; Pasek na podrêczniki. �G³os Polski Hanower� 1945, nr 28, s. 7.
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Polonika kanadyjskie z Biblioteki Polskiej
im. Wandy Stachiewicz w Montrealu

Przedmiotem artyku³u jest omówienie ksiêgozbioru Biblioteki Polskiej
w Montrealu, najwiêkszej polskiej ksi¹¿nicy w Kanadzie. Wiele informacji
zawartych w publikacji pochodzi od obecnej dyrektor placówki Hanny
M. Pappius, z któr¹ prowadzi³am korespondencjê listown¹.

W kanadyjskiej mozaice etnicznej, sk³adaj¹cej siê z ponad sze�ædziesiê-
ciu ró¿nych grup, polska diaspora jest widoczna, choæ nigdy nie odgrywa-
³a roli znacz¹cej1. Charakterystyczna jest przy tym jej koncentracja w ob-
rêbie takich miast metropolitalnych, jak Toronto, Montreal, Winnipeg, Van-
couver i Edmonton. Generalnie Polonia kanadyjska wystêpuje jako szósta
pod wzglêdem etnicznym grupa w Kanadzie.

Du¿a liczebno�æ Polonii przek³ada siê na liczbê jej organizacji. Czo³o-
w¹ rolê w�ród nich odgrywa Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) � fede-
racja koordynuj¹ca dzia³alno�æ wchodz¹cych w jego sk³ad organizacji i sto-
warzyszeñ. W�ród organizacji kombatanckich najwiêksze jest Stowarzysze-
nie Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK) wraz z ko³ami terenowymi.
Najwa¿niejsz¹ natomiast organizacjê profesjonaln¹ stanowi Stowarzysze-
nie In¿ynierów i Techników Polskich w Kanadzie. Najliczniejszy oddzia³,
w Toronto, kultywuje tradycyjn¹ dzia³alno�æ Stowarzyszenia � samoedu-
kacjê i doskonalenie wiedzy zawodowej. Nauczycieli polonijnych skupia
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie2.

1 Polska diaspora. Red. A. Wa l a s z e k. Kraków 2001, s. 32.
2 Z. C i o s e k, M. D w o r c z y k: Raport. Polityka Pañstwa Polskiego wobec Polonii

i Polaków za granic¹ 1989�2005. Warszawa 2007, s. 136�140.
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Wymienione organizacje maj¹ najczê�ciej biblioteczki fachowe na w³a-
sny u¿ytek, w mniejszym stopniu udostêpniaj¹ zbiory czytelnikom niena-
le¿¹cym do organizacji. Zdarza siê, ¿e wspieraj¹ dzia³alno�æ istniej¹cych ju¿
bibliotek w miejscowo�ciach, w których funkcjonuj¹.

W Kanadzie ¿ycie spo³eczno�ci polonijnej skupia siê tradycyjnie wo-
kó³ parafii rzymskokatolickich. Duszpasterstwo emigracyjne, poza pos³uga-
mi religijnymi, odgrywa³o i odgrywa ogromn¹ rolê w procesie podtrzymy-
wania polsko�ci w�ród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Przy parafiach
funkcjonuj¹ polskie szko³y, eksponowane s¹ dobra kultury polskiej. W sa-
lach parafialnych znajduj¹ siê biblioteki, czytelnie prasy. W ostatnich la-
tach rola parafii zmienia siê z powodu powstaj¹cych w coraz wiêkszej liczbie
placówek �wieckich, dzia³aj¹cych zupe³nie niezale¿nie od struktur ko�ciel-
nych. Szczególnie uwidocznia siê to w wiêkszych o�rodkach miejskich3.

Najstarsz¹ z polonijnych instytucj¹ kulturalno-naukow¹ w Quebec i na
wschodnim wybrze¿u Kanady jest Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
(PINK) wraz z Bibliotek¹ Polsk¹. Za³o¿ony zosta³ w celu utrwalenia dzie-
dzictwa polskiej my�li i tradycji narodowej. Oddzia³y terenowe PINK-u
znajduj¹ siê w Ottawie, Toronto, Vancouverze i Halifaksie. Oprócz promo-
cji polskiej kultury PINK stara siê propagowaæ wiedzê o Polsce, wyja�niaæ
i prostowaæ b³êdy, czêsto wynikaj¹ce z obiegowej, powszechnie powielanej
a nieprecyzyjnej wiedzy historycznej o kraju przodków, informowaæ o fak-
tach historycznych oraz utrzymywaæ wiê� z Polsk¹4.

�A my trwamy ju¿ od 35 lat, bo oparci jeste�my na g³êbszych irracjo-
nalnych podstawach, i mam nadziejê, ¿e z pomoc¹ i wsparciem przyjació³,
o które bardzo prosimy � przetrwamy nadal i mo¿e kiedy� Polski Montreal
bêdzie dumny z takiego pomnika polsko�ci, jaki zostanie po emigracji
z 1939 roku!�5 � pisa³a Wanda Stachiewicz w 1978 roku, za³o¿ycielka Bi-
blioteki.

¯yciorys Wandy Stachiewicz

Twórczyni Biblioteki Polskiej urodzi³a siê we Lwowie 12 grudnia 1895
roku. Wychowywa³a siê w rodzinie z g³êbokimi tradycjami polskimi. By³a

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 136�140.
5 W. S t a c h i e w i c z: Zarys historyczny na 35-lecie Polskiego Instytutu Naukowe-

go, PINK. Montreal 1978, s. 8.
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córk¹ W³adys³awa Abrahama, profesora historii i prawa � rektora Uniwer-
sytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza, jednego ze wspó³za³o¿ycieli Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Matka � Apolina, ca³e ¿ycie po�wiê-
ci³a pracy spo³ecznej6.

Po zdobyciu gruntownego wykszta³cenia humanistycznego na Uniwer-
sytecie Lwowskim Wanda Stachiewicz wyjecha³a do Francji, gdzie na pa-
ryskiej Sorbonie studiowa³a historiê cywilizacji. W swym rodzinnym mie-
�cie ukoñczy³a z wyró¿nieniem kurs pedagogiczny w Wy¿szej Szkole Mu-
zycznej, w której pó�niej wyk³ada³a przedmioty teoretyczne i historiê mu-
zyki. Równie¿ we Lwowie skoñczy³a kursy z zakresu wiedzy bibliotekar-
skiej, po latach pog³êbione rzetelnymi studiami na Uniwersytecie McGill
w Montrealu.

Po wojnie 1920 roku, kieruj¹c siê patriotyzmem i wra¿liwo�ci¹ na spra-
wy drugiego cz³owieka, pracowa³a jako ochotniczka w Pomocniczej Woj-
skowej S³u¿bie Kobiet w Bia³ym Krzy¿u, której zadaniem by³a praca
o�wiatowa w�ród ¿o³nierzy: nauka czytania, pisania i podstaw historii Pol-
ski7.

Wkrótce po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z oficerem I Brygady Le-
gionów Pi³sudskiego pp³k. Wac³awem Stachiewiczem, w 1921 roku wyje-
cha³a do Pary¿a, gdzie m¹¿ skierowany zosta³ na studia w Ecole Superieu-
re de Guerre, presti¿owej Akademii Wojskowej. Po dwóch latach pobytu
w Pary¿u pañstwo Stachiewiczowie wrócili do Polski. Wac³aw Stachiewicz
zosta³ mianowany wyk³adowc¹ w Warszawskiej Szkole Oficerskiej. W za-
le¿no�ci od zmieniaj¹cych siê przydzia³ów s³u¿bowych mê¿a, mieszkali ko-
lejno we Lwowie i w Warszawie, w Wilnie oraz Czêstochowie. Pani Wan-
da mia³a troje dzieci: dwóch synów bli�niaków � Bogdana i Juliana, oraz
córkê Ewê.

W 1939 roku, po inwazji Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê, nie znaj¹c
losów swojego mê¿a, przedar³a siê z trojgiem nieletnich dzieci przez Rumu-
niê, Jugos³awiê, W³ochy i Szwajcariê do Pary¿a. Nastêpnie, po upadku Fran-
cji, w bardzo niebezpiecznych warunkach przedosta³a siê do Anglii, sk¹d
zosta³a wraz z dzieæmi wys³ana przez w³adze polskie na pok³adzie �Bato-
rego� do Kanady. Wraz z przybyciem do Montrealu, latem 1940 roku, za-
cz¹³ siê nowy rozdzia³ w ¿yciu Wandy Stachiewicz. Jako samotna kobieta
z trojgiem dzieci, bez �rodków finansowych, musia³a znale�æ dach nad g³o-
w¹, pracê i odpowiednie szko³y dla dzieci.

6 A. L u b i c z - £ u b a: S³u¿ba idea³om najwy¿szym nakazem. �Biuletyn Polski. In-
stytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz� 1993, vol. 10,
s. 149�152.

7 http://www.biblioteka.info [dostêp: 2 maja 2008].
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Dziêki przedsiêbiorczo�ci zosta³a �rezydentem domu na Westmount,
w ekskluzywnej dzielnicy Montrealu, który w wyniku jej zabiegów sta³ siê
niebawem miejscem zamieszkania wielu innych polskich uchod�ców wojen-
nych�8. Ju¿ po roku pobytu, dziêki znajomo�ciom kilku jêzyków, otrzyma-
³a pracê w International Labour Office (Biurze Ligi Narodów), przeniesio-
nym na czas wojny z Genewy do Montrealu. Pomimo ogromnych trudno-
�ci Wanda Stachiewicz potrafi³a si³¹ swej indywidualno�ci wnikn¹æ jak
ma³o kto z Polaków w spo³eczeñstwo kanadyjskie, nawi¹zaæ trwa³e przy-
ja�nie z Kanadyjczykami, wyrobiæ sobie uznanie i poparcie w sferach uni-
wersyteckich, rz¹dowych oraz w�ród osób prywatnych.

Mimo pracy zarobkowej Wanda Stachiewicz mocno anga¿owa³a siê
w pracê spo³eczn¹ instytucji polskich, a tak¿e kanadyjskich. By³a wspó³za-
³o¿ycielk¹ Stowarzyszenia Polskich Uchod�ców Wojennych, a na Uniwer-
sytecie McGill � organizatork¹ cyklu wyk³adów o kulturze polskiej, które
cieszy³y siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród studentów i szerokiego grona pu-
bliczno�ci9. Pracowa³a równie¿ w Women�s Work Bureau. Wykorzystuj¹c
swoje liczne kontakty z najbardziej wp³ywowymi osobami w Kanadzie,
szczególnie zwi¹zanymi z Uniwersytetem McGill, d¹¿y³a konsekwentnie do
jednego z najwa¿niejszych celów � stworzenia profesjonalnej polskiej pla-
cówki kulturalnej i naukowej10. Za wybitne zas³ugi i osi¹gniêcia w dziedzi-
nie szerzenia kultury polskiej na obczy�nie zosta³a odznaczona Krzy¿em
Komandorskim i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, dwu-
krotnie Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, dwukrotnie Z³ot¹ Odznak¹ Kongresu Po-
lonii Kanadyjskiej oraz Orderem Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej. Wanda
Stachiewicz dobrze zas³u¿y³a siê Ojczy�nie, Kanadzie i spo³eczeñstwu pol-
skiemu w Montrealu11. Do¿ywszy sêdziwego wieku 100 lat, zmar³a 8 lipca
1995 roku w Montrealu. Dzisiaj wiemy, ¿e dzie³o jej ¿ycia sta³o siê symbo-
lem polsko�ci, korzystaj¹ z niego kolejne pokolenia polskiej diaspory w Ka-
nadzie.

Polski Instytut Naukowy

Wanda Stachiewicz znalaz³a siê w grupie pierwszych polskich uchod�-
ców, którzy przybyli do Kanady ju¿ w 1940 roku. Zarówno w³adze kana-

8 Por. A. L u b i c z - £ u b a: S³u¿ba�, s. 149�152.
9 http://www.biblioteka.info [dostêp: 2 maja 2008].

10 A. L u b i c z - £ u b a: S³u¿ba�, s. 149�152.
11 Ibidem.

7 Kultura...
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dyjskie, jak i sami uchod�cy uwa¿ali ten pobyt za czasowy. Dalecy byli od
jakichkolwiek prób zapuszczenia korzeni. Jednak Pani Wanda nie zamie-
rza³a bezczynnie czekaæ na zakoñczenie wojny. Uzna³a, ¿e nale¿y podj¹æ
wszelkie dzia³ania na rzecz walcz¹cego narodu. Wiedzia³a, jak du¿e zna-
czenie maj¹ organizacje spo³eczne i kulturalne. Dlatego d¹¿y³a do wspó³-
pracy z ju¿ istniej¹cymi oraz tworzenia nowych. Dzia³a³a z my�l¹, ¿e Pol-
sce mo¿na równie¿ pomóc, zapoznaj¹c inne narody z podstawowymi, ak-
tualnymi problemami jej ojczyzny. Niestrudzona w dzia³alno�ci charytatyw-
nej, mia³a w sobie jeszcze si³y i zapa³, by dbaæ o kulturê polsk¹. Przyczy-
ni³a siê do zorganizowania w 1943 roku Polskiego Instytutu Naukowego,
bêd¹cego oddzia³em PIN z Nowego Jorku. Biblioteka pocz¹tkowo powsta-
³a jako jego pracownia. Uniwersytet McGill, z którym wspó³pracowa³ PIN,
odda³ do dyspozycji biblioteki odpowiednie pomieszczenie w jednym ze swo-
ich budynków. Pani Wanda tak wspomina to wydarzenie: �Dr Penfield po-
szed³ ze mn¹ do Rektoratu i osobi�cie poprosi³ dr. Jamesa, by przyj¹³ ho-
norow¹ prezesurê Instytutu, a gdy rektor wyrazi³ zgodê � ja zebra³am siê
na odwagê, czuj¹c, ¿e taka druga sposobno�æ siê nie nadarzy, poprosi³am
o przyznanie nam lokalu w obrêbie Uniwersytetu. Rektor zastanowi³ siê
chwilê »one cannot resist a woman�s plea«, wezwa³ sekretarkê i poleci³ jej
wyznaczyæ nam siedzibê niemal naprzeciw swego biura [...]�12.

Od pocz¹tku istnienia Instytutu Wanda Stachiewicz gromadzi³a ksi¹¿-
ki. W pierwszej kolejno�ci kolekcjonowa³a materia³y potrzebne cz³onkom
i pracownikom naukowym. Zdobywa³a ró¿nego rodzaju druki i pisma wy-
dawane w Pary¿u i Londynie, które obecnie maj¹ du¿¹ warto�æ bibliofil-
sk¹. Kiedy nastêpstwa wojny przekre�li³y jej powrót do Polski, ca³¹ swoj¹
energiê skoncentrowa³a na Bibliotece Polskiej, nie zaniedbywa³a przy tym
innych zajêæ, jak chocia¿by pracy w Polskim Instytucie Naukowym.

Wiedzia³a jednak, ¿e przy tylu nap³ywaj¹cych uchod�cach po zakoñ-
czeniu wojny potrzeba biblioteki sta³a siê istotnym problemem. Podkre�la³
to fakt dzia³aj¹cej ju¿ grupy ochotników, którzy zebrawszy miêdzy sob¹
sk³adki, utworzyli wêdrown¹ bibliotekê. Pani Wanda zaproponowa³a, by
przeczytane ksi¹¿ki wypo¿yczaæ chêtnym w lokalu Instytutu. By³ to zal¹-
¿ek wypo¿yczalni przy bibliotece. Grono czytelników stopniowo siê powiêk-
sza³o, szczególnie od roku 1950, gdy biblioteka zmieni³a ca³kowicie swój
charakter. Rozwiniêto wypo¿yczalniê ksi¹¿ek, udostêpnion¹ nie tylko na-
ukowcom, ale równie¿ wszystkim Polakom w Montrealu. Biblioteka sta³a
siê o�rodkiem polskiej dzia³alno�ci kulturalnej, skierowanej zarówno do
Polonii, jak i innych narodów. Urz¹dzano prelekcje wybitnych znawców
problemów polskich, serie odczytów oraz imprezy kulturalne.

12 W. S t a c h i e w i c z: Zarys historyczny..., s. 3.
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W pa�dzierniku 1953 roku utworzono komitet biblioteczny, który obj¹³
administracjê Biblioteki. Kierowniczk¹ zosta³a Wanda Stachiewicz; jej bez-
interesowno�æ przyci¹ga³a chêtnych do pomocy. Ochotnicy oferowali pra-
cê bez zap³aty, w wolnych chwilach, wieczorami i w soboty. Wraz z Pani¹
Wand¹ wolontariuszki katalogowa³y, sygnowa³y i oprawia³y wzrastaj¹c¹
liczbê ksi¹¿ek. To wszystko mog³o siê odbywaæ dziêki du¿emu wsparciu ze
strony Uniwersytetu McGill. Nale¿y podkre�liæ, ¿e podstaw¹ materialn¹
funkcjonowania Biblioteki by³a pomoc uniwersytetu, który wyposa¿y³ j¹
w pomieszczenie wraz z ogrzewaniem, o�wietleniem i obs³ug¹. Pokój w cam-
pusie Duggan Hous, przy ulicy McTavish, przydzielono du¿y i przyjemny.
Pó³ki na zbiory ustawiono wzd³u¿ �cian. Za po¿yczanie ksi¹¿ek pobierano
ma³¹ op³atê w wysoko�ci 50 centów miesiêcznie, ale tylko od czytelników,
którzy byli w stanie zap³aciæ. Ksi¹¿nica powoli siê rozwija³a. Z pomoc¹
przychodzi³o szczup³e grono oddanych sprawie ofiarodawców, za³o¿ono
Towarzystwo Przyjació³ Biblioteki. Wielu autorów oraz niemal wszyscy
wydawcy emigracyjni uwa¿ali za swój obowi¹zek �zasilanie� ksiêgozbioru,
jednak to wci¹¿ by³o ma³o. Brakowa³o na zakup ksi¹¿ek i na oprawê.

Placówka kilkakrotnie otrzymywa³a dotacje rz¹dowe. W 1950 roku w³a-
dze miasta Montreal przyzna³y kwotê 1000 dolarów, lecz po 3 latach, wraz
ze zmian¹ organizacji miejskich, zaprzesta³y wyp³acania subwencji. Po wie-
lu wysi³kach i petycjach w³adze prowincji przyzna³y dotacjê w tej samej
kwocie. Biblioteka otrzymywa³a j¹ przez 10 lat do 1964 roku. Ka¿da pomoc
od pañstwa zawsze koñczy³a siê ze zmian¹ danego rz¹du czy opcji politycz-
nej. Wsparcia finansowego udziela³y równie¿, w miarê swych mo¿liwo�ci,
organizacje polonijne. W 1962 roku stanowisko rektora Uniwersytetu
McGill obj¹³ dr Harold Rocke Robertson, który, jak jego poprzednik dr
Frank James, utrzymywa³ przyjazne stosunki z bibliotek¹. W nastêpnym
roku nowym prezesem PIN-u zosta³ prof. Tadeusz Romer, o którym mówio-
no, ¿e �by³ specjalnym protektorem biblioteki�13. Wspó³praca ta zaowocowa-
³a przydzia³em dla Biblioteki Polskiej nowego lokalu przy ulicy 3479 Peel
Street, gdzie mie�ci siê do dnia dzisiejszego. Od 1964 roku biblioteka mo-
g³a poszerzyæ zakres us³ug. Otworzono Periodical Room oraz czytelniê.
Zgromadzono ponad 100 tytu³ów czasopism nap³ywaj¹cych z Polski oraz
innych krajów.

Wanda Stachiewicz nie ustawa³a w wysi³kach, aby zagwarantowaæ
placówce byt. Jej dzia³ania utrudnia³a sytuacja polityczna w prowincji Que-
bec. Rz¹dz¹ca Partia Quebecois konsekwentnie d¹¿y³a do wyrugowania
jêzyka angielskiego, co odbija³o siê niekorzystnie na anglojêzycznym Uni-
wersytecie McGill. Poniewa¿ od w³adz prowincji zale¿a³o szkolnictwo, w tym

13 W. S t a c h i e w i c z: Zarys historyczny..., s. 3.
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równie¿ wy¿sze, spadek liczby studentów oznacza³ zmniejszenie wp³ywów
i dotacji. To z kolei mog³o odbiæ siê na statusie Biblioteki Polskiej. Pani Wan-
da, �wiadoma zagro¿enia, pragnê³a temu zapobiec. Dlatego z jednej stro-
ny poinformowano w³adze prowincjonalne o charakterze placówki, o jej
ca³kowicie apolitycznym obliczu. Z drugiej za� strony zapewniono uniwer-
sytet, ¿e biblioteka nie podejmie ¿adnych kroków bez porozumienia z w³a-
dzami uczelni, ¿e pragnie zachowaæ z ni¹ zwi¹zek i ³¹czno�æ.

Delegacja Instytutu Naukowego � w osobach prezesa Bohdana £aw-
ruka i kustosza Biblioteki Polskiej W. Stachiewiczowej � uda³a siê zatem
20 wrze�nia 1979 roku do nowo obranego rektora Uniwersytetu McGill
z pro�b¹, by przyj¹³ godno�æ honorowego prezesa Instytutu, zgodnie z do-
tychczasow¹ praktyk¹. Pani Stachiewiczowa podczas tej rozmowy przed-
stawi³a pal¹ce problemy biblioteki. Uzyska³a od rektora Davida Loyda
Johnstona, jak wynika z listu skierowanego do niej, zapewnienie, ¿e do-
tychczasowe przywileje bêd¹ utrzymane, a rewizja nast¹pi wówczas, �kiedy
nast¹pi¹ wiêksze zmiany w Instytucie wzglêdnie w wypadku jakich� zmian
w perspektywach uniwersytetu�14.

Biblioteka Polska stanowi dla uniwersytetu uzupe³nienie jego ogrom-
nej biblioteki w dziale �rodkowo-wschodniej Europy, dotycz¹cej Polski.
Uczelnia kieruje wiêc do biblioteki PIN-u swych profesorów, studentów
i badaczy poszukuj¹cych wiadomo�ci z dzia³ów historii, literatury, jêzyko-
znawstwa, nauk politycznych czy te¿ folkloru i sztuki. O tym, jak dobr¹
opini¹ cieszy siê placówka, �wiadcz¹ ksi¹¿ki kanadyjskich badaczy. Profe-
sor historii Uniwersytetu w Toronto Bohdan Budurowycz pisze bardzo po-
zytywnie o zbiorach biblioteki w swej ksi¹¿ce Slavic and East European re-
sources in Canadian Libraries, wydanej w Ottawie przez National Libra-
ry w 1976 roku. Henryk Koz³owski, z National Library of Canada, w swej
pracy Inventaire des publication ene serie polonaises dans les bibliothequ-
es Canadiennes podkre�li³ natomiast szczególny charakter i rodzaj Biblio-
teki Polskiej, jako jedynej tego typu w Kanadzie. Stwierdzi³ ponadto, ¿e
zawiera ona wiele �bia³ych kruków� i jest bogata w bibliofilskie rzadko�ci.
Jego ksi¹¿kê wyda³ w 1977 roku National Library of Canada. Pozycjê tê
polecano jako �reference book�.

Zwi¹zek Wydawców w Londynie zakwalifikowa³ Bibliotekê Polsk¹
w Montrealu jako jedn¹ z trzech bibliotek narodowych na emigracji � po
Bibliotece Polskiej w Pary¿u i Bibliotece Polskiej w Londynie. W jednym
z raportów napisano: �Ambicj¹ pani Stachiewiczowej by³o uczynienie z Bi-
blioteki Polskiej ¿ywej placówki, a nie tylko pomnika. St¹d wypo¿yczalnia

14 B. H e y d e n k o r n: Przywództwo w Polonii Kanadyjskiej. Minibiogramy promi-
nentów. Toronto�Ontario 1980, s. 103.
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i czytelnia. Powsta³a wiêc swoista placówka polska. Nie nale¿y do ¿adnej
organizacji, nie wojuje z nikim, ale chce jak najlepiej s³u¿yæ wszystkim. Do
dyspozycji jest jednak nie tylko drukowane s³owo polskie, bo pani Stachie-
wiczowa by³a gotowa do wys³uchania ka¿dego, do udzielania informacji.
Chyba nie jest przesad¹ twierdzenie licznych polskich montrealczyków, i¿
Biblioteka Polska jest oaz¹ polskiej kultury w tym mie�cie. Posiada jak¹�
magnetyczn¹ si³ê, jako ¿e niemal wszyscy go�cie z Polski sk³adaj¹ w³a�nie
tam wizyty. Znajduj¹ ¿ywe i drukowane s³owo polskie�15.

Zbiory

Ksiêgozbiór biblioteki Wanda Stachiewicz tworzy³a od podstaw. Nie po-
wstawa³, jak wiêkszo�æ tego typu placówek w Europie, na podstawie prze-
kazanego ksiêgozbioru lub darowizny. Fundament kolekcji stanowi-
³y ksi¹¿ki oraz inne dokumenty s³u¿¹ce do pracy naukowej cz³onkom Pol-
skiego Instytutu Naukowego. Mimo wielu trudno�ci, do roku 1957 uda³o
siê zgromadziæ ponad 6 000 woluminów. Przez kolejne dziesiêæ lat, dziêki
dotacjom z Rady Miasta, biblioteka mia³a sta³¹ kwotê na zakup ksi¹¿ek,
co pozwoli³o w 1968 roku przekroczyæ liczbê 10 000 pozycji. Jak pisa³a Wan-
da Stachiewicz16, materia³y dobierane by³y tak, aby zaspokoiæ potrzeby
naukowców i studentów. Jednak od chwili uruchomienia wypo¿yczalni,
przy zakupach ksi¹¿ek uwzglêdniano równie¿ zainteresowania wzrastaj¹-
cej w�ród emigracji liczby czytelników. W zbiorach znalaz³o siê wiele ksi¹-
¿ek beletrystycznych oraz dla m³odzie¿y. Biblioteka Polska specjalizowa³a
siê w polonikach, podkre�laj¹c szczególnie wa¿ne problemy i aspekty wspó³-
czesnej Polski oraz �rodkowo-wschodniej czê�ci Europy. Ksi¹¿ki historyczne,
prawnicze oraz z zakresu nauk politycznych stanowi³y 30% ksiêgozbioru.
Pozycje dotycz¹ce socjologii i folkloru, jak te¿ literatury i filologii zajmowa³y
po 20%. Zbiór o profilu humanistycznym uzupe³nia³y w 10% ksi¹¿ki o sztuce
i religii, pozosta³e za� 20% to miscellanea: podró¿nicze, biografie i powie�ci.
Prawie po³owa pozycji napisana by³a w jêzyku polskim, natomiast inne �
w jêzykach obcych, g³ównie w jêzyku angielskim i francuskim oraz, w nie-
znacznej liczbie, po czesku, s³owacku i ukraiñsku. By³a te¿ specjalna pó³-
ka z ksi¹¿kami o Kanadzie, o jej historii, literaturze, ¿yciu i imigracji. Dziê-
ki wsparciu finansowemu organizacji polonijnych oraz darom od wydaw-

15 Ibidem, s. 101.
16 W. S t a c h i e w i c z: On the twenty-fifth anniversary of the Canadian Branch of the

Polish Institute of Arts and Sciences in America and the Polish Library in Montreal. Hi-
storical sketch. Montreal 1968, s. 10�11.
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nictw ksiêgozbiór biblioteki w 1978 wzrós³ do 24 700 ksi¹¿ek. W latach
osiemdziesi¹tych XX wieku rozpoczêto jesienne zbiórki w�ród Polonii kana-
dyjskiej. O tym, jak wa¿n¹ rolê odgrywa biblioteka w ¿yciu Polonii, �wiad-
czy³y i nadal �wiadcz¹ pozytywne rezultaty tych akcji. Zbiory Biblioteki
Polskiej stale siê powiêkszaj¹ (zob. rys. 1.). W 1988 roku wynosi³y 35 000
woluminów, w 1995 roku wzros³y do 41 919, a pod koniec 2000 roku liczy³y
ju¿ 43 990 ksi¹¿ek.

Rys 1. Stan ksiêgozbioru biblioteki w latach 1957�2006
� r ó d ³ o: sprawozdania z dzia³alno�ci Biblioteki Polskiej w Montrealu w latach 1957�2006.

Zgromadzony ksiêgozbiór biblioteki w 2006 roku liczy³ 47163 woluminy.
Zbiory nadal maj¹ charakter humanistyczny. Przewa¿aj¹ w nich ksi¹¿ki
w jêzyku polskim, wzbogacone o polonika zagraniczne. Pod wzglêdem za-
gadnieñ oko³o 35% ksi¹¿ek dotyczy obecnie literatury polskiej. Historia i na-
uki spo³eczne stanowi¹ 30%, inne za� dziedziny oraz literatura dla dzieci
to 20% ksiêgozbioru. W�ród pozosta³ej czê�ci ksi¹¿ek 10% dotyczy sztuk
piêknych, a 5% � zagadnieñ religijnych (zob. rys. 2.).

Na ksiêgozbiór podrêczny (reference) sk³ada siê oko³o 1500 pozycji. Naj-
wa¿niejszymi w�ród nich s¹ Bibliografia polska K. Estreichera, encyklo-
pedie, S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañ-
skich, herbarze K. Niesieckiego i A. Bonieckiego, Polski s³ownik biograficz-
ny, roczniki statystyczne.
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Rys. 2. Struktura ksiêgozbioru Biblioteki Polskiej im. W. Stachiewicz w Montrealu
�ród³o: informacje bibliotekarza mgr. Stefana W³adysiuka.

Cenn¹ czê�æ zbiorów specjalnych stanowi¹ stare druki. Biblioteka �
jako jedyna na kontynencie � ma kompletny oryginalny tekst Konsty-
tucji 3 maja, wydanej po angielsku w Londynie w 1791 roku. Rozporz¹dze-
nia Ksiêstwa Warszawskiego przedstawione s¹ w 4-tomowym, wydawanym
od 1810 roku �Dzienniku Praw�. Na pocz¹tku tomu pierwszego, przed tek-
stem Ustawy konstytucyjne, figuruje adnotacja: �text Francuski ma byd�
szczególniey za prawid³o uwa¿any�. �Dziennik Praw� zawiera szczegó³owy
porz¹dek, wed³ug którego mia³a dzia³aæ ówczesna administracja Ksiêstwa
Warszawskiego.

Biblioteka Polska dysponuje kolejnymi 60 kompletami tomów �Dzien-
nika Praw� oraz dwoma tomami dodatkowymi, zawieraj¹cymi uzupe³nie-
nie poprzednich dzie³. Charakterystyczn¹ cechê stanowi to, ¿e o ile tekst
konstytucji w tomie 1. podany jest w jêzyku polskim i francuskim, o tyle
w ukazach za lata 1850�1860 obok tekstu polskiego wymieniony zosta³
równie¿ tekst rosyjski. �wiadczy to o zmianach dokonanych w administra-
cji Królestwa Polskiego, która po upadku Powstania Styczniowego zosta³a
zrusyfikowana.

Placówka oprócz tekstów konstytucji II RP ma równie¿ �Dziennik
Ustaw� z okresu miêdzywojennego, który bibliotece ofiarowa³ konsul Rze-
czypospolitej Polskiej w Montrealu Tadeusz Brzeziñski. Znajduj¹ siê tam
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równie¿ inne cenne materia³y dla badaczy historii parlamentaryzmu pol-
skiego17.

Biblioteka Polska od samego pocz¹tku gromadzi³a literaturê dotycz¹c¹
krajów i narodów s¹siaduj¹cych z Polsk¹, w tym i Ukrainy. Materia³y s¹
w jêzyku polskim, ukraiñskim oraz w oficjalnych jêzykach Kanady, czyli
francuskim i angielskim. Kolekcjê ukraiñsk¹ mo¿na podzieliæ na trzy pod-
stawowe kategorie. W pierwszej mieszcz¹ siê prace na temat Ukrainy i jej
narodu w Europie. Druga to �Ukrainica canadiana�, informuj¹ca o Ukraiñ-
cach w Kanadzie. Trzeci dzia³ stanowi natomiast literatura dotycz¹ca sto-
sunków polsko-ukraiñskich � czy to w kraju, czy na terenie kanadyjskim
lub amerykañskim w ogóle. Podstawow¹ prac¹ o metodologii studiów histo-
rycznych o Ukrainie i Europie Wschodniej jest wydanie angielskie M. Hru-
szewskiego The traditional scheme of russian history and the problem of
rational organization of the history of the East Slavs (Winnipeg 1956). Do
innych cennych opracowañ tego tematu zaliczyæ trzeba ksi¹¿kê W.A. Ser-
czyka Historia Ukrainy (Wroc³aw 1979). Uzupe³niaj¹ tê syntezê specjalne
studia tego autora o Kozaczy�nie do roku 1648 (Kraków 1986) i hajdama-
kach (Kraków 1972). Z innych autorów pisz¹cych o historii Ukrainy na-
le¿y wymieniæ S. Skrzypka, M. Kowalewskiego, I. £ysiaka-Rudnickiego
i innych. Cennym studium z dziedziny literatury jest praca S. Kozaka
Bractwo Cyryla i Metodego w Kijowie w XIX w. (Kraków 1990). W dziedzi-
nie jêzykoznawstwa na pierwszy plan wysuwa siê s³ownik etymologiczny
An ethymological dictionary of the Ukrainian language (2 tomy, Winni-
peg�Ottawa 1962�1982), zawieraj¹cy pod has³ami ukraiñskimi materia³
polski.

Stosunkowo dobrze reprezentowana jest w zbiorach literatura o rela-
cjach polsko-ukraiñskich. Z tej dziedziny mo¿na wymieniæ takie tytu³y, jak:
Volodymyra Kubijovyca Western Ukraine within Poland, 1920�1939:
ethnic relations; Ryszarda Torzeckiego Kwestia ukraiñska w Polsce w la-
tach 1923�1929; Kamila Barañskiego Przeminêli zagoñczycy, chliborobi,
chasydzi... rzecz w ziemi stanis³awowsko-ko³omyjsko-stryjskiej; Rok 1863 na
Ukrainie, pamiêtnik nieznanego autora � w opracowaniu i z komentarzem
Eligiusza Koz³owskiego; Franciszka Persowskiego Studia nad pograniczem
polsko-ruskim w X�XII wieku; Stanis³awa Skrzypka Problem of Eastern
Galicia; Paula Magosci Galicia: a historical survey and bibliographic
guide, i inne. Dok³adniejsze dane mo¿na znale�æ w katalogach: kartkowym
i skomputeryzowanym, dostêpnych i wzorowo prowadzonych. Uzupe³nie-
niem informacji jest opracowanie Bibliografie Ukrainy na podstawie cza-

17 H.M. P a p p i u s, S. W ³ a d y s i u k: Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblio-
teka Polska im. Wandy Stachiewicz. W: Muzea, biblioteki i archiwa polskie na Zacho-
dzie. Londyn 1991, s. 131�132.
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sopism polskich za lata 1859�1918 autorstwa Micha³a ¯urowskiego. Bi-
bliografia dostêpna jest na stronie Biblioteki Polskiej pod adresem http://
www.biblioteka.info/ukraina/.

Zbiory biblioteczne zawieraj¹ równie¿ kolekcjê czasopism, która liczy
ponad 200 tytu³ów. W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku, w zwi¹zku
z ograniczeniami lokalowymi, dokonano przegl¹du zbiorów. Usuniêto czaso-
pisma uznane za niezgodne z generalnym profilem biblioteki. By³y to g³ów-
nie specjalistyczne czasopisma naukowe o charakterze technicznym oraz
obcojêzyczne, nie maj¹ce powi¹zañ z Polsk¹. Usuniêto te¿ polskie popularne
czasopisma z niekompletnymi rocznikami, ³atwe do zdobycia w ka¿dej
wiêkszej polskiej bibliotece.

Wydawnictwa ci¹g³e w Bibliotece Polskiej mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Pierwsza to czasopisma polskie wydawane w kraju, licz¹ce oko³o
120 tytu³ów. Na drug¹ grupê sk³ada siê oko³o 100 tytu³ów czasopism po-
lonijnych, wydawanych g³ównie w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii
oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. W�ród czasopism krajowych bi-
blioteka prenumeruje �Tygodnik Powszechny�, �Wprost�, �Niedzielê�, �Na-
sz¹ Polskê�, �Newsweek� oraz anglojêzyczny �Warsaw Voice�. Egzemplarz
�Polityki� przekazywany jest bezp³atnie. Z codziennej prasy wydawanej
w Polsce biblioteka otrzymuje w postaci drukowanej oraz na p³ytach CD-
-ROM �Gazetê Wyborcz¹� oraz �Rzeczpospolit¹�. Dodatkowo prenume-
ruje siê �Nasz Dziennik�. W zbiorach s¹ równie¿ miesiêczniki i kwar-
talniki naukowe o charakterze humanistycznym, po�wiêcone kulturze
polskiej. W�ród periodyków literackich i historycznych biblioteka gro-
madzi �Teatr�, �Dialog�, �Wiê�� oraz �Kwartalnik Historyczny�. Znajdziemy
tu równie¿ tygodnik �Przegl¹d�, wydawany przez Towarzystwo Wydaw-
nicze i Literackie w Warszawie. Dostêpne dla czytelnika s¹ czasopisma
krajowe po�wiêcone Polonii, solidarno�ciowe i tzw. drugiego obiegu. Bi-
blioteka przechowuje komplety wszystkich tytu³ów czasopism polonij-
nych wydawanych w Kanadzie. Nale¿¹ do nich m.in.: �Czas�, �Zwi¹z-
kowiec�, �Gazeta�, �G³os Polski�, �Kurier Polsko-Kanadyjski� oraz �Echo�.
Gromadzi równie¿ wychodz¹ce w Kanadzie biuletyny organizacji i sto-
warzyszeñ polonijnych. Ponadto z prasy polonijnej wydawanej poza
Kanad¹ dostêpne s¹ tytu³y ze Stanów Zjednoczonych, np. �Nowy Dzien-
nik� i �Gwiazda Polarna�. Czasopisma emigracyjne z Wielkiej Brytanii
to m.in.: �Dziennik Polski�, �Dziennik ¯o³nierza� oraz �Aneks�. Prasê po-
lonijn¹ z Francji reprezentuj¹ �Kontakt�, �Kultura�, �Wiadomo�ci� i kilka
innych tytu³ów. Cenne s¹ zbiory czasopism z okresu II wojny �wiatowej,
publikacje rz¹du na emigracji oraz wydawnictwa, w tym prasa II Korpu-
su Polskiego pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa, np. tygodnik
�Orze³ Bia³y�.
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Od roku 1977 Biblioteka Narodowa Kanady wyda³a �Union list of Po-
lish periodicals held in Canadian libraries�. Wykaz zawiera zbiór czaso-
pism ³¹cznie ze zbiorami Biblioteki Polskiej, która w systemie bibliotek ka-
nadyjskich otrzyma³a kod QMPI. Skrót ten oznacza Quebec-Montreal-Po-
lish Institute18.

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz posiada tak¿e zbiory specjal-
ne, które obejmuj¹ dokumenty audiowizualne, kolekcjê grafiki polskiej, map
oraz atlasów. Tak zwane ksi¹¿ki mówione, ekranizacje popularnych po-
wie�ci czy te¿ filmy dokumentalne o Polsce to tylko czê�æ, jak¹ udostêpnia
czytelnikowi biblioteka na nowych no�nikach informacji19. Przechowywa-
ne s¹ równie¿ dokumenty rejestruj¹ce wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Po-
lonii w Montrealu. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jednak kolekcja grafi-
ki polskiej pochodz¹ca z okresu miêdzywojennego. W�ród ponad czterystu
rycin, gromadzonych przez lata z darów instytucji i osób prywatnych, sta-
nowi ona zwart¹ ca³o�æ, zawieraj¹c¹ najbardziej znane nazwiska artystów
grafików z tego okresu. Kolekcja ta sk³ada siê ze stu dwudziestu prac au-
torstwa czterdziestu polskich artystów. Znajduj¹ siê w niej dzie³a wykonane
ró¿nymi technikami, z przewag¹ drzeworytów. Wa¿ne miejsce zajmuj¹
drzeworyty W³adys³awa Skoczylasa, któremu przypisuje siê stworzenie
z drzeworytu samodzielnej dziedziny sztuki polskiej20. Odwo³uj¹ce siê
w swej genezie do sztuki ludowej, drzeworyty W. Skoczylasa zainspirowa-
³y powstanie niezwykle silnego �rodowiska polskich grafików, rekrutuj¹-
cych siê g³ównie z przyjació³ i studentów artysty. Twórcy ci, skupieni w za-
³o¿onym z inicjatywy W. Skoczylasa w roku 1925 Stowarzyszeniu Artystów
Grafików �Ryt�, zdominowali na d³ugie lata polsk¹ grafikê, doprowadzaj¹c
technikê drzeworytu do wyj¹tkowej perfekcji i artystycznego mistrzostwa.
W szeregach �Rytu� znale�li siê tacy arty�ci, jak Edmund Bart³omiejczyk,
Stanis³aw Ostoja-Chrostowski, Wiktoria Goryñska, Maria Ró¿ycka-Gabryel,
Konstanty Maria Sopoæko oraz Stefan Mro¿ewski. Ten ostatni w ci¹gu swe-
go d³ugiego ¿ycia zdoby³ s³awê i uznanie nie tylko w Polsce, ale i poza jej
granicami. Warto wspomnieæ, ¿e wszyscy arty�ci miêdzywojenni, reprezen-
towani w kolekcji Biblioteki Polskiej, zostali szczegó³owo opisani w wydanej
w Polsce ksi¹¿ce pt. Piêæ wieków grafiki polskiej � katalogu wystawy Ireny
Jakimowicz. Na podkre�lenie zas³uguje fakt posiadania przez bibliotekê
dwóch prac Aleksandra Raka (Dzwonnik i Gra w karty), niezwykle cen-

18 Informacje o czasopismach podane s¹ na podstawie wiadomo�ci przes³anych z Bi-
blioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz.

19 Czê�ciowy wykaz tytu³ów zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki
Polskiej: http://www.biblioteka.info.

20 Zob. Piêæ wieków grafiki polskiej. Katalog wystawy Ireny Jakimowicz. Warsza-
wa 1997.
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nych, gdy¿ pierwsz¹ z nich uwa¿ano dot¹d za zaginion¹, a drugiej nie od-
notowano jeszcze w literaturze. Wymieniony zbiór stanowi doskona³y ma-
teria³ dla historyka sztuki, badaj¹cego dzieje grafiki polskiej w znacz¹cym
dla niej okresie21. Warto�æ kolekcji jest tym wiêksza, ¿e wiele dzie³ z tej epoki
zaginê³o podczas II wojny �wiatowej.

System informacji oraz udostêpnianie

Biblioteka Polska by³a zapleczem informacyjnym dla pracowników Pol-
skiego Instytutu Naukowego. Po latach wytê¿onej pracy sta³a siê jedyn¹
w Kanadzie niezale¿n¹ akademick¹ bibliotek¹ po³¹czon¹ z wypo¿yczal-
ni¹. Prowadzenie wypo¿yczalni mocno obci¹¿a³o instytucjê maj¹c¹ powa¿-
ne problemy finansowe, a tak¿e, mimo pomocy wolontariuszy, kadrowe.
Jednak jej znaczenie dla Polonii i spo³eczeñstwa kanadyjskiego by³o ogrom-
ne; pomaga³a ona przetrwaæ najtrudniejsze chwile. Sta³a siê skarbnic¹ wie-
dzy o Polsce, z której korzysta coraz wiêcej studentów i wyk³adowców ró¿-
nych montrealskich uczelni22. Dlatego Biblioteka Polska stara³a siê dosto-
sowaæ swoje normy biblioteczne do obowi¹zuj¹cych w Ameryce Pó³nocnej
i Kanadzie.

Prowadzi siê dwa oddzielne katalogi, alfabetyczny oraz przedmiotowy.
Z my�l¹ o czytelnikach nap³ywaj¹cych z Polski wprowadzono dodatkowe
oznaczenia kolorami ok³adek dla tzw. ksi¹¿ek emigracyjnych. W latach
osiemdziesi¹tych XX wieku przeprowadzono w placówce wiele zmian ma-
j¹cych wp³yw na dostêp do informacji oraz wypo¿yczanie. Rozpoczêto ka-
talogowanie nowo�ci zgodnie z klasyfikacj¹ Biblioteki Kongresu USA. Po-
zycje o charakterze naukowym od 1986 roku wprowadzano do systemu
komputerowego Biblioteki McGill23. W³¹czone do katalogu MUSE, stawa-
³y siê dostêpne we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich w Kanadzie.
System Biblioteczny ALEPH 500, w którym pracuje Biblioteka Uniwersy-
tetu McGill, cechuje ³atwe doj�cie w rozleg³ej sieci komputerowej i mo¿na
z niego korzystaæ przy u¿yciu dowolnych przegl¹darek WWW. Wywo³uje siê
go bezpo�rednio ze strony Uniwersytetu McGill: http://www.mcgill.ca/li-
brary/, lub ze strony internetowej Biblioteki Polskiej: http://biblioteka.info/,
wchodz¹c w katalog on-line.

21 H.M. P a p p i u s: Publikacja o miêdzywojennej grafice polskiej w zbiorach Biblio-
teki Polskiej w Montrealu. www.biblioteka.info/grafikapolska.htm [dostêp: 2 maja
2008].

22 W. S t a c h i e w i c z: Zarys historyczny..., s. 5.
23 Informacje o Bibliotece Uniwersytetu McGill zawiera strona http://www.mcgill.ca

[dostêp: 2 maja 2008].
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W Bibliotece Polskiej obowi¹zywa³ do 1989 roku system klasyfikacji
Deweya. Przeklasyfikowanie zbiorów na system Biblioteki Kongresu roz-
poczêto w chwili komputeryzacji wewnêtrznego katalogu biblioteki. Zaku-
piono oprogramowanie do katalogowania w firmie Right on Programs
z Nowego Jorku. Zalet¹ programu on-line catalog system by³y ma³e wyma-
gania sprzêtowe przy mo¿liwo�ci pracy w dwóch wariantach � jako poje-
dynczy u¿ytkownik oraz w wersji NETWORK. Program pozwala³ na ka-
talogowanie ksi¹¿ek, periodyków oraz dokumentów ze zbiorów specjalnych.

W omawianej placówce nie przeprowadzono dotychczas zmian w pro-
cesie wypo¿yczania. Nadal ka¿da ksi¹¿ka ma swoj¹ kartê, któr¹ w chwili
wypo¿yczenia wyjmuje siê z kieszonki i wraz z innymi kartami wypo¿yczo-
nych ksi¹¿ek w³¹cza do karty czytelnika. Nastêpnego dnia na karcie ksi¹¿-
ki stemplowana jest data wypo¿yczenia oraz zapisany numer inwentarzo-
wy ksi¹¿ki w kartotece ksi¹¿ek wypo¿yczonych. Karta czytelnika nato-
miast, po oznaczeniu dat¹ wypo¿yczenia oraz numerami wypo¿yczonych
ksi¹¿ek, w³o¿ona zostaje do kartoteki alfabetycznej czytelników. W chwili
zwrotu ksi¹¿ki, jej kartê usuwa siê z kartoteki ksi¹¿ek wypo¿yczonych, a na-
stêpnie, po wykre�leniu numeru czytelnika, umieszcza w kieszeni ksi¹¿ki.
Jednocze�nie z karty czytelnika anuluje siê numer inwentarzowy ksi¹¿ki.
Metoda ta jest pracoch³onna, tote¿ biblioteka przymierza siê do wprowadze-
nia systemu kodów paskowych. Wymaga to dobrego stanu ksiêgozbioru,
dlatego przeznaczone s¹ znaczne fundusze na oprawê ksi¹¿ek. Zazwyczaj
ksi¹¿ki oprawiali wolontariusze, obecnie oddawane s¹ one do firmy specja-
lizuj¹cej siê w tego typu ochronie zbiorów.

W placówce ka¿dy czytelnik mo¿e zarezerwowaæ ksi¹¿kê, która aktu-
alnie jest wypo¿yczona. Tworzone s¹ równie¿ zbiory materia³ów zarezer-
wowanych. Przywilej ten dotyczy jedynie cz³onków PINK, którzy mog¹
zg³osiæ, jakie materia³y bêd¹ im potrzebne i w jakim czasie. Zarezerwowane
pozycje, po wycofaniu z obiegu, przechowywane s¹ na oddzielnych, zamk-
niêtych pó³kach. Po up³ywie czasu okre�lonego przez cz³onka Instytutu,
ksi¹¿ki wracaj¹ do obiegu. Biblioteka Polska wspó³pracuje z innymi biblio-
tekami w ramach wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych. Dziêki temu, udostêp-
niaj¹c swoje zbiory innym placówkom, zapewnia w³asnym czytelnikom
dostêp do poszukiwanych dokumentów, których sama nie posiada24.

W ramach dzia³alno�ci informacyjnej biblioteka prowadzi tzw. serwis
informacyjny, umo¿liwiaj¹c kontakt z ni¹ telefoniczny lub faksem. Prowa-
dzony jest równie¿ na stronie internetowej biblioteki k¹cik �Pytania do bi-
bliotekarza�. Pro�by o ró¿nego rodzaju informacje mo¿na wysy³aæ na ad-
res e-mail: info@biblioteka.info.

24 Informacje podane s¹ na podstawie wiadomo�ci przes³anych przez Stefana W³a-
dysiuka z Biblioteki Polskiej w Kanadzie.
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Aby u³atwiæ zaspokojenie potrzeb informacyjnych, zainstalowano
w czytelni trzy stanowiska komputerowe z doprowadzonym internetem.
Dziêki szybkim ³¹czom czytelnicy maj¹ dostêp do dokumentów elektronicz-
nych oraz baz danych abonowanych przez Bibliotekê Uniwersytetu McGill.
Pe³ne zestawy komputerowe dostêpne s¹ dla ka¿dego zainteresowanego.
Stanowi¹ du¿e u³atwienie dla osób przybywaj¹cych z Polski, by kontynu-
owaæ sw¹ pracê naukow¹. Studenci polskiego pochodzenia z Uniwersyte-
tu McGill czêsto zagl¹daj¹ do Biblioteki Polskiej, gdy w Bibliotece G³ównej
s¹ du¿e kolejki chêtnych do skorzystania z komputerów. Biblioteka planuje
przeprowadzenie bezp³atnych kursów obs³ugi komputera dla wszystkich
zainteresowanych czytelników. Organizowane s¹ równie¿ spotkania tema-
tyczne zwi¹zane z Polsk¹, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem nie
tylko czytelników.

Dzia³alno�æ w Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie

Biblioteka Polska w Montrealu wraz z Instytutem, któremu podlega, od
chwili swego powstania mia³a zachowywaæ, rozwijaæ i rozpowszechniaæ
kulturê polsk¹ w Kanadzie (czyli w �kraju zamieszkania�). Jej cele i zada-
nia by³y zbie¿ne z g³oszonymi przez Sta³¹ Konferencjê Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ). Wp³ynê³o to na przyjêcie Bi-
blioteki do tej organizacji, której pe³noprawnym cz³onkiem sta³a siê w 1980
roku. Od tej chwili aktywnie uczestniczy w realizowaniu wszelkich form
dzia³alno�ci MABPZ. Umacnia wspó³pracê z innymi instytucjami cz³onkow-
skimi, wymienia do�wiadczenia. Wysy³a przedstawicieli na coroczne sesje
plenarne oraz inne spotkania. Pomaga w organizowaniu wspólnych eks-
pozycji. Faktem godnym wyró¿nienia jest prowadzenie strony internetowej
Sta³ej Konferencji. Bibliotekarz Stefan W³adysiuk opracowa³ j¹ na podsta-
wie materia³ów z folderu Sta³ej Konferencji MABPZ. Zaprojektowa³ oraz
technicznie wykona³ stronê Andrzej Leszczewicz, wolontariusz, w 1999
roku. Na sesji w Fawley Court w 2002 roku, owa strona internetowa zo-
sta³a uznana za �oficjaln¹� stronê Sta³ej Konferencji. Dostêpna jest na stro-
nie Biblioteki Polskiej w Montrealu pod adresem http://www.biblioteka.in-
fo/mabpz/. Do chwili obecnej opiekuje siê ni¹ Stefan W³adysiuk. Strona jest
czytelna, zawiera aktualne dane o wydarzeniach oraz instytucjach bêd¹-
cych cz³onkami MABPZ25.

25 M. K o c ó j o w a: Funkcje integracyjne Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bi-
bliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ). W: Biblioteki polskie za granic¹. Przesz³o�æ
i wspó³czesno�æ. Red. M. K a l c z y ñ s k a, D. S i e r a d z k a. Katowice 2007, s.19�38.
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Biblioteka Polska w Kanadzie jest jedyn¹ tego typu niezale¿n¹, polsk¹
bibliotek¹ akademick¹ i publiczn¹ na kontynencie pó³nocnoamerykañ-
skim26. Sta³a siê ¿ywym pomnikiem polsko�ci, �wiadcz¹cym �o Polsce, jak¹
by³a i jak¹ powinna byæ�27. W dniu 1 wrze�nia 1969 roku w murach biblio-
teki go�ci³ ówczesny kardyna³ Karol Wojty³a, który napisa³ w ksiêdze go-
�ci: �Dziêkuj¹c za spotkanie w Polskim Instytucie Naukowym w lokalu Bi-
blioteki Polskiej w Montrealu, ¿yczê szczególnego b³ogos³awieñstwa Bo¿e-
go w tej dzia³alno�ci, która tak ogromne znaczenie posiada dla ducha pol-
skiego�28.

26 Z. C i o s e k, M. D w o r c z y k: Raport..., s. 136�140.
27 Ibidem, s. 21.
28 Wpis do Ksiêgi Go�ci Biblioteki Polskiej w Montrealu � informacja S. W³ady-

siuka.
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Fot. 2. �Dziennik Praw� wydany w Warszawie w 1851 roku
Ź r ó d ł o: zbiory fotograficzne Biblioteki Polskiej w Montrealu.

Fot. 1. Wanda Stachiewicz � założycielka
(obecnie patronka) Biblioteki Polskiej

w Montrealu
Ź r ó d ł o: http://www.biblioteka.info/
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Warszawa

Program
�Rejestracja zbiorów polskich za granic¹

ze specjalnym uwzglêdnieniem
dziedzictwa zagro¿onego�*

Biblioteki bêd¹ce w³asno�ci¹ osób prywatnych, organizacji i instytucji
polskich lub identyfikuj¹cych siê z narodowo�ci¹ i kultur¹ polsk¹, a zloka-
lizowane poza granicami Macierzy, stanowi³y i do dzisiaj stanowi¹ wa¿ny
element polskiej kultury i dziedzictwa narodowego1.

* Artyku³ stanowi zmienion¹ wersjê tekstu pt. Biblioteki polskie poza Krajem. Re-
fleksje na marginesie programu �Rejestracja zbiorów polskich za granic¹ ze specjalnym
uwzglêdnieniem dziedzictwa zagro¿onego� prowadzonego w Departamencie do spraw Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, z³o¿onego do druku w �Przegl¹dzie Bibliotecznym� w sierpniu 2007 roku.

1 Zob. np. literaturê przedmiotu wymienian¹ w artyku³ach Andrzeja K³ossowskie-
go, opublikowanych w zbiorze pt. Ksi¹¿ka polska na obczy�nie. XX wiek. Wybrali, przy-
gotowali do druku i wstêpem opatrzyli M.A. S u p r u n i u k  i  J. To n d e l. Toruñ 2003,
oraz w opracowaniu U. P a s z k i e w i c z: Bibliografia. W: Biblioteki polskie poza krajem
w latach 1938�1948. Informator. Red. B. B i e ñ k o w s k a. Oprac. U. P a s z k i e w i c z,
J. S z y m a ñ s k i. Poznañ 2005, s. 43�70. Zob. tak¿e w materia³ach rocznika Pracowni
Poloników Zagranicznych Biblioteki Narodowej �Polonica Zagraniczne. Bibliografia�.
W�ród ostatnio wydanych, samoistnych publikacji po�wiêconych w ca³o�ci lub we frag-
mentach bibliotekom polonijnym mo¿na odnotowaæ: A. B o n u s i a k: Szkolnictwo pol-
skie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984�2003. Rzeszów 2004; Historia
i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Ksiêga dedykowana ks.
dr. R. Nirowi. Gorzów 2004; M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki polskiej w Niemczech.
Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudzie-
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Nale¿y podkre�liæ, ¿e pojêcie �biblioteka polonijna� ma czêsto szerszy
zakres znaczeniowy ni¿ zbiornica ksi¹¿ek. Integraln¹ czê�æ kolekcji wielu
wspó³czesnych bibliotek stanowi¹ multimedia. Niejednokrotnie w zasobach
bibliotek znajdziemy równie¿ archiwalia i muzealia. W�ród zbiorów za�
archiwalnych lub muzealnych nierzadko przechowywane s¹ liczne i cen-
ne obiekty lub nawet zespo³y o charakterze bibliotecznym. Trzeba mieæ tak-
¿e na uwadze gromadzenie przez czê�æ bibliotek interesuj¹cych zbiorów
dokumentów ¿ycia spo³ecznego Polonii. Biblioteki spe³niaj¹ czasem funk-
cje centrów kultury z pozabiblioteczn¹ ofert¹ programow¹, obejmuj¹c¹
m.in. ró¿nego rodzaju kursy dla emigrantów (od jêzykowych po porady
prawne i finansowe), prelekcje, pokazy filmów, koncerty, wystawy, wycieczki
oraz inne imprezy kulturalne i towarzyskie. S¹ miejscem spotkañ organi-
zacji polonijnych, a tak¿e uroczysto�ci wszelkiego rodzaju. Niektóre prowa-
dz¹ lub wspomagaj¹ przedsiêwziêcia wydawnicze. Czêsto oferta bibliotecz-
na stanowi uzupe³nienie dzia³alno�ci centrów polonijnych. Dokumentacja
tej dzia³alno�ci bywa gromadzona w³a�nie w bibliotekach.

Ksiêgozbiory polonijne by³y (i s¹) zró¿nicowane tak, jak zró¿nicowane
by³y cele, którym biblioteki mia³y s³u¿yæ, spo³eczno�ci, dla których by³y prze-
znaczone, i warunki, w których przysz³o im dzia³aæ. Materialny stan zbio-
rów bibliotecznych, warto�æ poszczególnych obiektów oraz ich liczebno�æ za-
wsze zale¿a³y (i zale¿¹) od potrzeb i mo¿liwo�ci, zw³aszcza lokalowych i fi-
nansowych, w³a�cicieli zbiorów, a tak¿e od ofiarno�ci wspólnot polonijnych.

Los bibliotek (ich upadek, trwanie lub rozwój) uwarunkowany by³ wie-
loma czynnikami, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi. Na prze³omie XIX
i XX oraz w ci¹gu XX wieku daje siê zauwa¿yæ zwi¹zek miêdzy kolejnymi
falami emigracji z Polski a wzrostem aktywno�ci bibliotecznej Polonii.
Ksi¹¿ka, biblioteka mia³y przeciwdzia³aæ wynaradawianiu siê emigrantów,
pomóc przetrwaæ pierwszy, najtrudniejszy okres ich bytowania na obczy�-
nie, zaadaptowaæ siê do nowej rzeczywisto�ci, nauczyæ siê jêzyka kraju osie-
dlenia, zdobyæ wykszta³cenie oraz podnie�æ lub uzyskaæ nowe kwalifikacje
zawodowe. Z biegiem lat, wraz z wrastaniem w now¹ rzeczywisto�æ jêzy-

stoleciu XX wieku. Katowice 2004; Materia³y XXVI Sesji Sta³ej Konferencji Muzeów, Ar-
chiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Kraków 2004; Polskie instytucje za granic¹.
Przewodnik po zbiorach archiwalnych. Oprac. A. K r o c h m a l. Warszawa 2004; A. G r ê -
d z i k  [Grêdzik-Radziak]: O�wiata i szkolnictwo polskie na Bia³orusi 1989�2001.
Cz. 1�2. Kielce 2004�2005; Encyklopedia emigracji polskiej. T. 4�5. Red. K. D o p i e -
r a ³ a. Toruñ 2005; R. N i r: Archiwum Kongresu Polonii Amerykañskiej na stan Michi-
gan w Orchard Lake, 1944�2004. Orchard Lake�Czêstochowa 2005; Duszpasterstwo
polskojêzyczne w Niemczech 1945�2005. Red. S. B u d y ñ. Lublin�Hannover 2006;
S. M i l e w s k i: 25 lat dzia³alno�ci Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Pol-
skich na Zachodzie 1979�2004. Warszawa 2006; Biblioteki polskie za granic¹. Prze-
sz³o�æ i wspó³czesno�æ. Red. M. K a l c z y ñ s k a  i  D. S i e r a d z k a. Katowice 2007.

8 Kultura...
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kow¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹, znaczenie polskiego s³owa pisanego w ¿yciu
wielu emigrantów zmniejsza³o siê � choæ mo¿na te¿ zaobserwowaæ zjawi-
sko powrotu do jêzyka ojczystego, które obecnie owocuje m.in. organizacj¹
bibliotek przy polonijnych klubach seniorów2. Z naturalnych przyczyn ci¹-
gle mala³a liczba wychod�ców z pierwszego pokolenia, a dla wielu ich po-
tomków � wychowanych w kulturze jêzyka kraju osiedlenia � polskie pi-
�miennictwo nie mia³o ju¿ ¿adnej warto�ci lub niewiele warta³o. Wp³yw
tych czynników na dzia³alno�æ biblioteczn¹ mo¿na zobrazowaæ danymi licz-
bowymi. Przyk³adowo w Wielkiej Brytanii w czerwcu 1948 roku funkcjo-
nowa³o ponad trzysta bibliotek polskich3, obecnie jest ich kilkadziesi¹t.

Okres lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku i pocz¹tku XXI wieku przyniós³
nasilenie siê zjawisk niekorzystnie wp³ywaj¹cych na dzia³alno�æ bibliotecz-
n¹ emigracji. Sk³oni³o to Departament do spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granic¹ (DPD) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (MKiDN) do podjêcia w 2006 roku programu �Rejestracja zbiorów
polskich za granic¹ ze specjalnym uwzglêdnieniem dziedzictwa zagro¿one-
go�4. Do celów pragramu nale¿y:
� �zebranie wiadomo�ci o polskim dziedzictwie pi�mienniczym pozostaj¹-

cym na Obczy�nie, rozproszonym, czêsto nieznanym i zapomnianym,
a w ostatnich latach szczególnie zagro¿onym�5;

� utrwalenie informacji o instytucjonalnych zbiorach polskich na obczy�-
nie w publikacji: Wspó³czesne ksiêgozbiory polskie za granic¹. Infor-
mator. T. 1: Ksiêgozbiory instytucji polskich i polonijnych, T. 2: Kolek-
cje polskie w zbiorach obcych, T. 3: Ksiêgozbiory prywatne Polaków za
granic¹;

� wspomaganie Departamentu w jego bie¿¹cej dzia³alno�ci dotycz¹cej pol-
skiego dziedzictwa narodowego poza granicami Kraju oraz w miarê po-

2 J. J a r o s z: Polskie biblioteki w Melbourne. �EBIB� 2004, nr 1 (52). Dostêpny
w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/52/melbourne.php> [dostêp: 14.02.
2007].

3 B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Biblioteki polskie poza krajem..., s. 15.
4 Zbiory polskie za granic¹. Dostêpny w World Wide Web: <http://www.mkidn.gov.pl/

website/index.jsp?catId=478> [dostêp: 15.08.2007]. Zob. tak¿e D. Z e l l e r: Rejestrowanie
polsko�ci [wywiad z J. Puchalskim]. �Polish Express� 2006, nr 93. Dostêpny w World
Wide Web: <http://www.polishexpress.co.uk/artykul.aspx?id=289> [dostêp: 03.02.2006].
Program DPD nawi¹zuje do prac nad informatorem o bibliotekach polonijnych w la-
tach 1938�1948, równie¿ realizowanych pod naukowym kierownictwem B. Bieñkow-
skiej w Biurze Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za
Granic¹ (dzisiaj DPD). Ich rezultatem by³o wydawnictwo Biblioteki polskie poza kra-
jem w latach 1938�1948...

5 Cyt. za: B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Wspó³czesne ksiêgozbiory polskie za grani-
c¹. Informator. T. 1: Ksiêgozbiory instytucji polskich i polonijnych. [Maszyn. w posiada-
niu autorki].
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trzeby i mo¿liwo�ci opracowywanie materia³ów, które mog³yby s³u¿yæ po-
moc¹ wszystkim zainteresowanym w kszta³towaniu sposobu postêpowa-
nia ze zbiorami polskimi na obczy�nie.
Do po³owy 2007 roku zespo³owi DPD � skupiaj¹cemu kompetentnych

znawców problematyki � dzia³aj¹cemu pod naukowym kierownictwem
Barbary Bieñkowskiej, uda³o siê opracowaæ 735 ankiet instytucjonalnych
bibliotek dzia³aj¹cych wspó³cze�nie za granic¹ w kilkudziesiêciu krajach
�wiata6. Poniewa¿ niektóre biblioteki wystêpuj¹ wielokrotnie w ró¿nych �ró-
d³ach (takie, jak np. Biblioteka Polska w Pary¿u), ich ankiety siê dubluj¹.
Zasób opisanych bibliotek mo¿na oceniaæ w tej chwili na oko³o 350�400
placówek. Zebrali�my równie¿ informacje na temat 231 kolekcji polskich
w zbiorach obcych oraz, przy okazji, na temat kilkudziesiêciu ksiêgozbio-
rów prywatnych.

Ten, w opinii zespo³u DPD, bardzo dobry rezultat uda³o siê osi¹gn¹æ
dziêki wykorzystaniu �róde³ ró¿nego rodzaju. Punktem wyj�cia kwerendy
by³a analiza pi�miennictwa, które mog³o zawieraæ informacje na temat ist-
niej¹cych bibliotek polskich poza Krajem. Baza bibliograficzna � spis
interesuj¹cej, szczególnie z lat 1989�2006, literatury � objê³a 1159 re-
kordów (stan na koniec sierpnia 2007 roku). Do tej pory przeanalizowano
345 pozycji. Materia³ bibliograficzny od pocz¹tku by³ traktowany tylko jako
zasób informacji �skierowywuj¹cej�, a to z tego wzglêdu, ¿e najczê�ciej nie
oddawa³ aktualnego stanu bibliotek polskich za granic¹. Nale¿y bowiem
pamiêtaæ, ¿e sytuacja bibliotek poza Krajem po 1989 roku jest daleka od
stabilno�ci. Wiele z nich ulega³o i ulega likwidacji, a równocze�nie powsta-
wa³y i powstaj¹ nowe. Zmienia³a siê tak¿e liczebno�æ zbiorów i ich zawar-
to�æ, m.in. wskutek przejmowania przez inne placówki zbiorów likwidowa-
nych bibliotek.

Naturalnie, zdawali�my sobie sprawê tak¿e z tego, ¿e pi�miennic-
two po�wiêcone Polonii czêsto nie uwzglêdnia dzia³alno�ci bibliotecznej lub
czyni to tylko sygnalnie, na marginesie tematyki naukowej, kulturalnej
i o�wiatowej.

Mo¿liwo�æ weryfikacji danych bibliograficznych i identyfikacji placówek
niewystêpuj¹cych w literaturze przedmiotu daj¹ tak¿e witryny internetowe7

6 M.in.: Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bu³garia, Chi-
ny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, £otwa, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Republi-
ka Po³udniowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, S³owacja, Szwecja, Turcja, Urugwaj,
Wêgry, Wielka Brytania i W³ochy. Nie mo¿na zapominaæ tak¿e o procesie budowania
bibliotek polskich na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (Bia³oru�, Li-
twa, Ukraina).

7 Przy czym Internet, jako �ród³o informacji, zawodzi w wypadku czê�ci krajów by-
³ego Zwi¹zku Radzieckiego ze wzglêdu na jeszcze s³aby rozwój tego medium.

8*
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bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji, interesuj¹cych z per-
spektywy realizacji wspomnianego programu. Przede wszystkim jednak
Internet u³atwia nawi¹zanie kontaktu z w³a�cicielami b¹d� opiekunami
zbiorów. Innym sposobem na dotarcie do kompetentnych osób by³o rozpo-
wszechnienie materia³ów informacyjnych na temat programu DPD, w tym
ankiet (zob. za³¹czniki), zarówno w�ród samych bibliotek, jak i instytucji
oraz osób stanowi¹cych potencjalne �ród³o u¿ytecznych informacji. W ten
sposób powsta³a adresowa baza danych, licz¹ca pod koniec sierpnia 2007
roku 2964 rekordy. Jest to obecnie jeden z najwiêkszych w Polsce zbiorów
danych na temat polonijnych instytucji, organizacji i ludzi nauki, kultu-
ry, o�wiaty i edukacji. Jego warto�æ jest tym wiêksza, i¿ dziêki sukcesyw-
nej wysy³ce materia³ów do zarejestrowanych podmiotów, DPD na bie¿¹co
aktualizuje dane adresowe, co ma istotne znaczenie wobec czêstych zmian
w polonijnej �rzeczywisto�ci� organizacyjnej. W przysz³o�ci bêdzie on móg³
s³u¿yæ tak¿e innym celom ni¿ program �Rejestracja zbiorów polskich za gra-
nic¹ ze specjalnym uwzglêdnieniem dziedzictwa zagro¿onego�.

Ten sposób pozyskiwania informacji (w tym bezpo�redniej) nie przynosi
do koñca zadowalaj¹cych rezultatów. Na wys³anych do koñca sierpnia 2007
roku ponad 800 listów i oko³o 600 e-maili z ankietami do instytucji i osób,
które mog³yby udzieliæ wiadomo�ci na temat polskich zbiorów na obczy�-
nie, DPD otrzyma³o 162 odpowiedzi. Stanowi to nik³y procent, ale najwa¿-
niejsze jest to, ¿e w�ród nades³anych materia³ów zdecydowan¹ wiêkszo�æ
stanowi¹ wype³nione ankiety dotycz¹ce nie tylko zbiorów bibliotecznych,
ale tak¿e archiwalnych i muzealnych. Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e
szczególnie w wypadku archiwaliów ankiety zebrane przez DPD sygna-
lizuj¹ istnienie cennych zbiorów dot¹d prawie nierozpoznanych lub w ogóle
nieodnotowywanych w podstawowych wydawnictwach8.

Rozleg³o�æ kwerendy prowadzonej przez DPD uzasadnia tak¿e wiedza
na temat tradycyjnych trudno�ci z rejestracj¹ zbiorów bibliotecznych za
pomoc¹ badañ ankietowych. Zazwyczaj bowiem autorom takich przedsiê-
wziêæ nigdy nie udaje siê opracowaæ kompletnych spisów. Pe³na ewidencja
bibliotek jest ma³o realna, mo¿na tylko postaraæ siê o to, aby by³a ona
w miarê mo¿liwo�ci reprezentatywna. Owo przekonanie uzasadniaj¹ m.in.
przesz³e do�wiadczenia badaczy bibliotek, zreszt¹ nie tylko polonijnych9.

8 Do takich nale¿y np. przewodnik Polskie instytucje za granic¹�
9 Na temat problemów zwi¹zanych z naukow¹ rejestracj¹ bibliotek zob. m.in.:

E. C h w a l e w i k: Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne
zbiory pami¹tek przesz³o�ci w ojczy�nie i obczy�nie. T. 1�2. Warszawa 1926�1927;
R.L. Wy n a r: Slavic Ethnic Libraries, Museums and Archives in the United States. A Gu-
ide and Directory. Chicago 1980; Straty bibliotek w czasie II wojny �wiatowej w grani-
cach Polski z 1945 r. Wstêpny raport o stanie wiedzy. Red. nauk. A. M ê ¿ y ñ s k i. War-



117Program �Rejestracja zbiorów polskich za granic¹...�

Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ tutaj refleksjê redakcji londyñskiego �Pa-
miêtnika Literackiego�, która w koñcu lat osiemdziesi¹tych XX wieku za-
niecha³a ambitnego programu zebrania informacji o najwa¿niejszych
ksi¹¿nicach emigracyjnych, poniewa¿ �ile¿ spotka³o nas zawodów, do ilu
bibliotek nie potrafili�my dotrzeæ. [...] Wys³ali�my nasze listy z pro�bami
o informacje do licznych krajów, ale plon nasz jest ubogi�10. Nawiasem
mówi¹c, ca³kiem poka�n¹ liczbê odpowiedzi na listy z pytaniem o zbio-
ry uzyska³ wcze�niej ks. Roman Nir. Na 1500 listów, wys³anych w 1979
roku do parafii i instytucji polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki, otrzyma³ 900 odpowiedzi, g³ównie od parafii i zakonów. Kiedy jednak
w nastêpnych latach poprosi³ o aktualizacjê danych, rezultat kwerendy by³
�nik³y�11.

W odniesieniu do programu �Rejestracja zbiorów polskich za granic¹ ze
specjalnym uwzglêdnieniem dziedzictwa zagro¿onego� B. Bieñkowska
stwierdzi³a, ¿e �stosunkowo najlepiej opracowana jest sieæ bibliotek w tych
krajach, którymi zajmuj¹ siê wspó³pracuj¹cy z nami badacze (Niemcy, Cze-
chy, Litwa, Argentyna) lub miejscowi dzia³acze, ¿yczliwie wspomagaj¹cy
nasze kwerendy swymi znajomo�ciami terenu i ludzi�12. Pozyskanie do
wspó³pracy wielu osób, które � przekonane o istotnym znaczeniu inicja-
tywy Departamentu � s³u¿¹ owocn¹ pomoc¹ zespo³owi DPD, jest kolejn¹
korzy�ci¹ wynikaj¹c¹ z realizacji programu.

Informacje zebrane przez DPD maj¹ zró¿nicowan¹ warto�æ � od sy-
gnalnych wiadomo�ci �z drugiej rêki�, zawartych w przekazach drukowa-
nych i elektronicznych, po kwestionariusze rejestracyjne bibliotek, wype³-
nione przez ich w³a�cicieli, osoby zarz¹dzaj¹ce lub bibliotekarzy. Równie¿
kwestionariusze ró¿ni¹ siê pod wzglêdem tre�ci w nich zawartych � od ob-
szernych opracowañ po�wiêconych poszczególnym bibliotekom, czasami
wzbogaconych dodatkowym materia³em (np. w postaci za³¹czonych spisów
ksi¹¿ek, kopii kart tytu³owych cenniejszych obiektów czy ekslibrisów), po
ankiety zawieraj¹ce nader sk¹pe informacje. Przyczyny tego stanu rzeczy
s¹ nastêpuj¹ce:
� stosunek do samej kwerendy, niekiedy nieufny, czê�ciej obojêtny, a w od-

niesieniu do terenów wschodnich warunkowany zasz³o�ciami polityczno-
-psychologicznymi;

szawa 1994, s. 15�28; B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Biblioteki na wschodnich ziemiach
II Rzeczypospolitej. Informator. Red. nauk. B. B i e ñ k o w s k a, oprac. U. P a s z k i e -
w i c z  i  inni. Poznañ 1998, s. 7�21; B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Biblioteki polskie
poza krajem..., s. 7�21; J. P u c h a l s k i: �ród³a do historii bibliotek w Polsce w latach
1918�1947. Studium bibliologiczne. Warszawa 2007, s. 180�228.

10 Za: B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Biblioteki polskie poza krajem..., s. 9, przyp. 6.
11 R. N i r: �ród³a do historii Polonii. Orchard Lake 1982, s. 44.
12 B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Wspó³czesne ksiêgozbiory polskie...



118 Jacek Puchalski

� stopieñ kompetencji osób, które wype³ni³y ankiety � biblioteki polskie
poza Krajem tworzyli bowiem i prowadzili (poza wyj¹tkami tak jest
do dzisiaj) amatorzy, spo³ecznicy, wolontariusze, co wp³ywa na niemo¿-
no�æ w³a�ciwego opracowania zbiorów i ich udostêpniania; brak odpo-
wiedniej wiedzy zawodowej powoduje tak¿e nieumiejêtno�æ oceny zagro-
¿eñ dla zbiorów i zastosowania odpowiedniej profilaktyki oraz prawid³o-
wego oszacowania warto�ci zarówno ca³ych kolekcji, jak i poszczegól-
nych obiektów � �wiadcz¹ o tym m.in. problemy czê�ci respondentów
z odpowiedzi¹ na pytanie 6. ankiety DPD: �Czy zbiory zawieraj¹: rêko-
pisy, stare druki, kartografiê, ikonografiê, muzykalia, archiwalia, dzie³a
sztuki, pami¹tki historyczne?� (wype³niaj¹cy ankietê zaliczaj¹ np. do
starych druków wydawnictwa dwudziestowieczne, opublikowane przed
1950 rokiem).
Zró¿nicowanie materia³u wynika te¿ z odmiennych form organizacyj-

nych przechowywania zbiorów oraz zasad ich opracowania w poszczegól-
nych placówkach polonijnych.

Aby zatem sformalizowaæ i ujednoliciæ opis poszczególnych bibliotek �
zgodnie z wymaganiami bazy danych i konwencj¹ budowy hase³ przyjê-
t¹ w Informatorze � a zarazem uwzglêdniæ w nim najwa¿niejsze i mo¿li-
wie aktualne dane dotycz¹ce stanu liczbowego zbiorów, ich zawarto�ci,
opracowania, udostêpniania, kadry bibliotecznej, zagro¿eñ dla zbiorów,
dzia³alno�ci pozabibliotecznej ewidencjonowanych placówek � zespó³ re-
dakcyjny DPD, opracowuj¹c has³a do Informatora, wykorzystywa³ wszyst-
kie wiarygodne informacje z dostêpnych �róde³, �bezwzglêdne pierwszeñ-
stwo daj¹c bezpo�rednim �wiadectwom dysponentów bibliotek na obczy�-
nie�13. Ten sposób postêpowania pozwoli³ na wyodrêbnienie trzech g³ównych
typów bibliotek: 1) posiadaj¹ce zbiory nale¿¹ce do polskiego dziedzictwa hi-
storycznego: rêkopisy, stare druki, kartografiê, ikonografiê, muzykalia, ar-
chiwalia, dzie³a sztuki i pami¹tki historyczne, jak równie¿ instytucje i or-
ganizacje, które g³ównie przechowuj¹ archiwalia, muzealia, teatralia lub
inne kategorie zbiorów, a ksiêgozbiory stanowi¹ ich dope³nienie; 2) dyspo-
nuj¹ce kilkutysiêcznymi, wspó³czesnymi zbiorami funkcjonalnymi; 3) nie-
wielkie, podrêczne, �rodowiskowe placówki, o których czêsto wiadomo tyl-
ko tyle, ¿e funkcjonuj¹ w ograniczonym zakresie.

Materia³ zebrany na temat wyró¿nionych typów polskich bibliotek poza
Krajem pozwala wysnuæ nastêpuj¹ce wnioski:
� dziêki swoistemu �kultowi� ksi¹¿ki na emigracji, bêd¹cej no�nikiem wol-

nej my�li w czasach niewoli XIX i XX wieku, zbiory polonijne zawiera-
j¹ obecnie wiele cennych kolekcji i nieraz unikatowych obiektów, a tak-

13 Cyt. za: ibidem.
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¿e stanowi¹ jednocze�nie �zwierciad³o (odbicie) przemian �wiadomo�ci
narodowej wielu pokoleñ emigrantów � ich pasji, pogl¹dów, têsknot
i d¹¿eñ�14;

� wielu tym zbiorom zagra¿a obecnie zaniedbanie, rozproszenie lub znisz-
czenie;

� jak podkre�la B. Bieñkowska, �zbiory stanowi¹ce dziedzictwo narodowe
(naukowe, historyczne) s¹ i nadal bêd¹ zaniedbywane lub stopniowo li-
kwidowane z braku opiekunów, �rodków finansowych, zainteresowania.
Pozostanie kilkana�cie lub kilkadziesi¹t najsilniejszych o�rodków15. Inne
albo zasil¹ kolekcje w bibliotekach kraju osiedlenia, albo sprowadzone
zostan¹ do Polski, albo ulegn¹ zatracie. Z realizowanych obecnie mo¿-
liwo�ci najkorzystniejsze jest niew¹tpliwie kumulowanie mniejszych ko-
lekcji w silniejszych o�rodkach polonijnych, gdzie mog¹ znale�æ odpo-
wiedni¹ opiekê, zrozumienie i liczyæ na szerszy, zainteresowany nimi
kr¹g u¿ytkowników�16.
Program DPD poszerza tak¿e wiedzê na temat aktualnego zasobu i sta-

nu �róde³ do dziejów bibliotek polskich za granic¹. Wypada tutaj postawiæ
hipotezê, i¿ �ród³a te maj¹ najwiêksz¹ warto�æ dla badañ nad histori¹ emi-
gracyjnej dzia³alno�ci bibliotecznej i w ogóle dla badañ nad Poloni¹ i emi-
gracj¹, gdy s¹ przechowywane w �rodowisku ich powstania. Wyrwane ze
swego naturalnego pod³o¿a, oddzielone od korzeni, np. wskutek przewiezie-
nia ksiêgozbiorów polonijnych i/lub archiwaliów bibliotecznych do Polski17,
nieco trac¹ na warto�ci. Ksiêgozbiory polonijne bywaj¹ poza tym w Kraju
rozpraszane, izolowane od reszty organizmu bibliotecznego, nieopracowywa-
ne i nieudostêpniane18. W obecnych warunkach jedynym sposobem urato-
wania wielu zbiorów polonijnych jest ich przewiezienie do Polski i umiesz-
czenie w wyspecjalizowanych placówkach, takich jak m.in.: Biblioteka

14 Ibidem.
15 Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e ¿ycie kulturalne emigracji od lat koncentruje siê w wie-

lofunkcyjnych (tak¿e prowadz¹cych dzia³alno�æ biblioteczn¹) centrach, domach i klu-
bach, a tak¿e samodzielnych instytutach, bibliotekach i muzeach polskich, wybudowa-
nych wspólnym wysi³kiem organizacji, instytucji i osób prywatnych.

16 Cyt. za: ibidem.
17 Przyk³ad z ostatnich miesiêcy to przeniesienie do kraju zbiorów bibliotecznych

Muzeum Ksiê¿y Marianów im. Ojca Józefa Jarzêbowskiego w Fawley Court. Ksiêgo-
zbiór podstawowy ma zostaæ umieszczony w sanktuarium maryjnym w Licheniu, na-
tomiast zbiory specjalne (stare druki, rêkopisy, kartografia) w Mariañskim Domu Stu-
diów �w. Cyryla i Metodego w Lublinie. Zob.: Ankietê z Archiwum DPD, któr¹ sporz¹-
dzi³a Barbara Lejczak, kurator, w 2006 roku.

18 Podczas mojej kwerendy w Londynie w pa�dzierniku 2006 roku sygnalizowano
mi, i¿ czê�æ zbiorów polonijnych, które trafi³y do polskich bibliotek jeszcze w latach
dziewiêædziesi¹tych XX wieku, dot¹d nie jest udostêpniona potencjalnym u¿ytkowni-
kom, a nawet brakuje informacji o tym, ¿e s¹ w Polsce.
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Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Jagielloñskiego, Zak³ad Narodowy im.
Ossoliñskich we Wroc³awiu, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu w Lubli-
nie, Biblioteka Muzeum w Kórniku, Biblioteka Towarzystwa Chrystusowe-
go dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Archiwum Emigracji Biblioteki
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, O�rodek Dokumentacji Wy-
chod�stwa Polskiego przy Domu Polonii w Pu³tusku czy Gabinet Ksi¹¿ki
i Prasy Polskiej w Niemczech przy Zak³adzie Badañ Historycznych i Niem-
coznawczych PIN � Instytutu �l¹skiego w Opolu19.

Od 1989 roku nastêpuje zatem przyspieszenie procesu rozpraszania
i fragmentaryzacji �róde³, nie wspominaj¹c ju¿ o ich niszczeniu. Podobna
sytuacja utrudnia badania nie tylko historykom bibliotek. Ksiêgozbiory20

bowiem w po³¹czeniu ze �ród³ami pisanymi aktowymi i opisowymi (rêko-
pi�miennymi i drukowanymi) oraz �ród³ami niepisanymi stanowi¹ poten-
cjalnie u¿yteczne �ród³o zarówno dla historyków polskiej ksi¹¿ki na emi-
gracji, jak w ogóle w badaniach nad Poloni¹ i emigracj¹ m.in. w zakresie:
historii zwi¹zków wyznaniowych, historii literatury i sztuki, biografistyki,
genealogii, filologii, etnologii, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, pe-
dagogiki, muzykologii itp.21 �ród³a do historii bibliotek mówi¹ nie tylko

19 Zob. m.in. publikacje w serii Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich oraz
M. K a l c z y ñ s k a: Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech. �EBIB� 2007, nr 2.
Dostêpny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2007/83/a.php?kalczynska> [do-
stêp: 15.08.2007].

20 W swojej Propozycji typologii �róde³ do historii bibliotek w Polsce w latach 1918�
1947 zaliczy³em ksiêgozbiory do instytucjonalnych �róde³ dziejów bibliotek, okre�la-
j¹c je mianem �róde³ po�rednich miêdzy pisanymi i niepisanymi. �Podobna kategoria
nie jest uwzglêdniana w klasyfikacjach historiografii ogólnej. Ksiêgoznawcy s¹ nato-
miast �wiadomi, ¿e materialna postaæ ksi¹¿ki, pochodz¹cej z okre�lonej kolekcji bi-
bliotecznej, stanowi �ród³o niepisane, którego cechy wydawnicze i nabyte (np. brak
oprawy bibliotecznej, uszkodzenia, brak �ladów konserwacji) mog¹ badaczowi dostar-
czyæ informacji m.in. o mo¿liwo�ciach finansowych biblioteki. Z drugiej za� strony
ksi¹¿ka jest �ród³em pisanym, informuj¹cym o profilu tematycznym ksiêgozbioru,
a tak¿e �ród³em do badañ czytelnictwa (np. rêkopi�mienne glosy do tekstu stanowi¹
�wiadectwo recepcji czytelniczej)�. Zob. J. P u c h a l s k i: �ród³a do historii bibliotek...,
s. 98. W �ród³oznawstwie funkcjonuje utrwalony termin ��ród³a po�rednie�. U¿yty
w tym miejscu termin ��ród³a po�rednie miêdzy pisanymi i niepisanymi� ma inne zna-
czenie. Dotyczy bowiem tych �róde³ do historii bibliotek, których nie mo¿na zaliczyæ wy-
³¹cznie do pisanych albo wy³¹cznie do niepisanych.

21 Na temat �róde³ do dziejów Polonii zob. m.in.: W. S t a n k i e w i c z: Zabezpiecze-
nie i gromadzenie �róde³ do historii ruchów emigracyjnych i zbiorowo�ci wytworzonych
przez te ruchy. Stan i potrzeby. W: Stan i potrzeby badañ nad zbiorowo�ciami polonij-
nymi. Red. H. K u b i a k  i  A. P i l c h. Wroc³aw 1976, s. 211�224; M. D r o z d o w s k i:
Zabezpieczenie i gromadzenie �róde³ do historii emigracji. W: Stan i potrzeby badañ...,
s. 231�236; R. N i r: �ród³a do historii Polonii�; �lady polsko�ci. Polonia i emigracja
w �wietle badañ i �róde³ historycznych. Red. D. N a ³ ê c z. Warszawa 1999. Od 1995 roku
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o samych bibliotekach. Barbara Bieñkowska stwierdzi³a: �Przy ca³ym in-
dywidualnym zró¿nicowaniu wytworzy³y siê pewne typy zbieractwa cha-
rakterystyczne dla poszczególnych okresów, terenów i spo³eczno�ci. Ich
prze�ledzenie umo¿liwia rejestracjê materialnych �ladów dzia³alno�ci Po-
lonii, stanowi zarazem �ród³o informacji o kulturze pi�mienniczej, a mo¿e
nawet szerzej � o mentalno�ci w³a�cicieli�22. Podkre�li³a w konkluzji, ¿e
zbiory biblioteczne informuj¹ przede wszystkim �o spo³eczno�ciach polonij-
nych, które je gromadzi³y, przechowywa³y i udostêpnia³y, bo w³a�nie tam
i wówczas w takim w³a�nie wyborze i postaci by³y one im potrzebne�23.

Inicjatywa rejestracji wspó³czesnych zbiorów polskich za granic¹ ma
dlatego tak wielkie znaczenie. Je�li bowiem nawet ulegn¹ one zniszczeniu,
to jednak zostan¹ udokumentowane, a przygotowywany przez DPD in-
formator Ksiêgozbiory instytucji polskich i polonijnych byæ mo¿e uzyska
w przysz³o�ci walor istotnego �ród³a do badañ nad Poloni¹ i emigracj¹.

ukazuje siê wydawnictwo ci¹g³e Archiwum emigracji. �ród³a i materia³y do dziejów emi-
gracji polskiej po 1939 roku, pod redakcj¹ Stefanii Kossowskiej (zm. w 2003) i Miro-
s³awa Adama Supruniuka. Artyku³y po�wiêcone �ród³om do historii Polonii i emigra-
cji (w tym bibliotek) ukaza³y siê m.in. w �Przegl¹dzie Polonijnym�, �Studiach Polonij-
nych�, �Roczniku Polskiej Akademii Umiejêtno�ci� i �Archeionie�. Problematyka ta
oczywi�cie wystêpowa³a tak¿e w czasopi�miennictwie bibliologicznym, m.in. w �Biu-
letynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej�, �Rocznikach Bibliotecznych�, �Biulety-
nie Biblioteki Jagielloñskiej�, �Przegl¹dzie Bibliotecznym� i �Archiwach, Bibliotekach
i Muzeach Ko�cielnych�. Wnikliw¹ analizê �róde³ do dziejów ksi¹¿ki polskiej na emi-
gracji przedstawi³ A. K ³ o s s o w s k i  w artykule �ród³a do badañ nad dziejami ksi¹¿ki
polskiej na obczy�nie. �Studia o Ksi¹¿ce� 1985, T. 15, s. 87�104. Zob. tak¿e m.in.
M. K a l c z y ñ s k a: Refleksje metodologiczne na marginesie wspó³czesnych badañ nad in-
stytucjami ksi¹¿ki polskiej w Niemczech. W: Studia ofiarowane twórcom toruñskiego bi-
bliotekoznawstwa dr Zofii Mo³odcównie i dr. Witoldowi Armonowi w 75-lecie urodzin.
Red. J. To n d e l. Toruñ 2000. Na �ród³ach do historii bibliotek skupi³a siê B. B i e ñ -
k o w s k a  we wstêpie do wydawnictwa Biblioteki polskie poza krajem..., s. 12�15. Wy-
mienione opracowania bibliologiczne nadal pozostaj¹ w du¿ej czê�ci aktualne. Do ich
ustaleñ mo¿na dodaæ, ¿e:
� do archiwów i bibliotek polskich ci¹gle trafia wiele materia³ów �ród³owych na te-

mat dziejów polskiej ksi¹¿ki, w tym bibliotek, na obczy�nie w XX wieku;
� w archiwach i bibliotekach zagranicznych sukcesywnie s¹ udostêpniane � w mia-

rê ich przejmowania i opracowania � kolekcje polskie;
� dziêki rozbudowie stron internetowych i rozwojowi internetowych baz danych sta-

le wzrasta zasób informacji na temat zawarto�ci polskich i obcych zbiorów biblio-
tecznych i archiwalnych;

� akta przechowywane w Instytucie Pamiêci Narodowej � Komisji �cigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu pozwol¹ byæ mo¿e dotrzeæ do nieznanych wiado-
mo�ci na temat dzia³alno�ci ludzi i instytucji ksi¹¿ki polskiej na emigracji.
S¹ to naturalnie uwagi ogólne, których trafno�æ zweryfikuje praktyka badawcza.
22 B. B i e ñ k o w s k a: Wstêp. W: Biblioteki polskie poza krajem..., s. 7.
23 Ibidem, s. 21.
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Z a ³ ¹ c z n i k  1

List otwarty do Polonii i Polaków za granic¹

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DEPARTAMENT DO SPRAW POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANIC¥

List otwarty do Polonii i Polaków za granic¹

Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o udzia³ w projekcie pn.: �Rejestracja zbio-
rów polskich za granic¹� realizowanym przez Departament do spraw Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹ w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przedsiêwziêciu temu przy�wiecaj¹ przede wszystkim cele nauko-
we i dokumentacyjne. Naszym zamiarem jest zgromadzenie informacji o istnie-
j¹cych obecnie kolekcjach polonijnych dla przechowania wiedzy i pamiêci o nich,
bez prób ingerencji w ich status w³asno�ciowy i organizacyjny.

Obok podstawowego zadania opisania stanu dóbr kultury podlegaj¹cych sta-
³ym zagro¿eniom, za³o¿ona baza danych mo¿e byæ wykorzystywana na bie¿¹co
przez badaczy i zainteresowane instytucje, u³atwiaj¹c im poszukiwania i wspó³-
pracê. W 2009 r. planujemy wydanie publikacji na temat ksiêgozbiorów polonij-
nych.

Prowadzona ewidencja obejmuje:
1. Zbiory biblioteczne maj¹ce warto�æ historyczn¹, kulturaln¹ lub bibliofilsk¹

zarówno jako ca³o�æ, jak te¿ w poszczególnych fragmentach czy jednostkach,
gromadzone przez Polaków oraz instytucje polonijne;

2. Polonijne ksiêgozbiory u¿ytkowe (funkcjonalne), tak¿e podrêczne;
3. Inne rodzaje kolekcji np. archiwalne, muzealne, pami¹tki historyczne.

Najwa¿niejszym �ród³em wiedzy o tych zasobach s¹ kwestionariusze wype³-
nione przez osoby lub instytucje dysponuj¹ce informacjami o tego typu zbiorach
lub mog¹ce zaoferowaæ pomoc w ich ochronie.

W przekonaniu o celowo�ci podjêtych dzia³añ uprzejmie proszê o wype³nie-
nie kwestionariuszy rejestracyjnych dostêpnych na stronie internetowej Minister-
stwa www.mkidn.gov.pl w zak³adce �Zbiory polskie za granic¹�. Cenne bêd¹ dla
nas nawet wiadomo�ci cz¹stkowe, sygnalne, stanowi¹ce zaledwie wskazówki do dal-
szych badañ. Ankiety mog¹ zostaæ wype³nione w dowolnym jêzyku. Bêdê wdziêcz-
ny za ka¿d¹ formê wspó³pracy.

Wszelk¹ korespondencjê uprzejmie proszê kierowaæ na adres: Departament
do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹, ul. Krakowskie Przed-
mie�cie 15/17, 00-071 Warszawa lub drog¹ elektroniczn¹: mczartoryjska@mki-
dn.gov.pl.
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Informacja o programie znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa:
www.mkidn.gov.pl � �Zbiory polskie za granic¹�.

Dyrektor Departamentu

Jacek Miler

Warszawa, lipiec 2007 r.

ul. Krakowskie Przedmie�cie 15/17, 00-071 Warszawa
tel. (+48 22) 42 10 556, 42 10 335, fax (+48 22) 826 30 59

www.mkidn.gov.pl  dpd@mkidn.gov.pl
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Z a ³ ¹ c z n i k  2

Kwestionariusz rejestracyjny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa

Kulturowego za Granic¹

BIBLIOTEKI POLONIJNE

KWESTIONARIUSZ REJESTRACYJNY BIBLIOTEKI INSTYTUCJI

PAÑSTWO   . . . . . . . . . . . .

NAZWA MIEJSCOWO�CI   . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    nazwa polska    nazwa w jêz. urzêdowym

DODATKOWA LOKALIZACJA   . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    nazwa polska    nazwa w jêz. urzêdowym

1. Nazwa biblioteki (w jêz. polskim)

Biblioteka/Ksiêgozbiór   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nazwa w jêz. urzêdowym   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa alternatywna � zwyczajowa, potoczna)

2. Adres biblioteki1

(w jêz. urzêdowym)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. W³a�ciciel/organizator/instytucja nadrzêdna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(w jêz. polskim)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(w jêz. urzêdowym)

1 Prosimy o podanie pe³nego adresu, wraz z numerami telefonu i faksu, a tak¿e
e-mailu, adres strony WWW � o ile s¹ dostêpne.
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4. Typ biblioteki (szkolna,  publiczna,  naukowa,  fachowa,  wypo¿yczal-
nia p³atna, domowa,  inna)2

5. Liczebno�æ zbiorów  . . . . . . . . . . . .

6. Czy zbiory zawieraj¹: rêkopisy,  stare druki,  kartografiê,  ikonogra-
fiê,  muzykalia,  archiwalia,  dzie³a sztuki, pami¹tki historyczne3

7. Charakterystyka zbioru (czas powstania, zawarto�æ � w tym cenniej-
sze obiekty, czy istnieje dokumentacja zbiorów4, stan zachowania,
warunki przechowywania)

8. Stan prawny i finansowy

9. Dodatkowe informacje (np. udostêpnianie, pracownicy, wspó³praca z innymi
instytucjami, przewidywane dalsze losy ksiêgozbioru, zagro¿enia)

10. Inne formy dzia³alno�ci kulturalnej (np. ognisko, �wietlica, klub, muzeum,
archiwum, dzia³alno�æ dochodowa)

11. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (publikacje biblioteki b¹d� na temat
biblioteki)

12. Imiê, nazwisko, osoby wype³niaj¹cej kartê  �  funkcja osoby wype³niaj¹cej
kartê: w³a�ciciel, organizator, instytucja nadrzêdna, ankieter5

13. Data wype³nienia kwestionariusza   . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Prosimy o podkre�lenie w³a�ciwego typu.
3 Prosimy o podkre�lenie w³a�ciwego rodzaju zbiorów.
4 Departament do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹ MKiDN

bêdzie wdziêczny za za³¹czenie do kwestionariusza, o ile bêdzie to mo¿liwe, kopii do-
kumentacji ksiêgozbioru (np. spisy ksi¹¿ek, drukowane katalogi, kopie znaków w³a-
sno�ciowych � superekslibrisy, ekslibrisy, piecz¹tki, nalepki, wpisy itp.).

5 Prosimy o podkre�lenie w³a�ciwej funkcji lub dopisanie w³asnego okre�lenia.



Piotr Roguski
Kolonia (Niemcy)

Niemieckie Polenlieder
Problem publicystyczny i badawczy

Problem publicystyczny

Co wiemy o Polenlieder, dziewiêtnastowiecznych niemieckich �wier-
szach o Polsce�? Pytanie sformu³owane w pierwszej osobie liczby mnogiej
dotyczy zarówno Niemców, jak i Polaków. �wiadomie akcentujê tê ko-
lejno�æ, poniewa¿ jako twór literatury niemieckiej, a w zasadniczym zrê-
bie teksty pochodz¹ z lat trzydziestych XIX wieku, podlegaj¹ one przede
wszystkim recepcji we w³asnym obiegu kulturalnym i z ró¿nych powo-
dów mog¹ stanowiæ ¿ywy jego sk³adnik b¹d� na odwrót � popa�æ w za-
pomnienie. Jakie wzglêdy decyduj¹ o ¿ywotno�ci lub marginalizacji zjawi-
ska, rozstrzyga dynamiczny proces historyczny. W odniesieniu do losów Po-
lenlieder sprawa wydaje siê dosyæ prosta. Z racji swej programowej sym-
patii dla sprawy polskiej prze¿ywa³y koniunkturê w rzadkich okresach
wzglêdnej normalizacji naszych wzajemnych stosunków, a poniewa¿ tych
by³o zdecydowanie mniej ni¿ okresów wrogich, bilans jest zdecydowanie
negatywny.

W rzeczywisto�ci powojennej Niemiec istotnym momentem dla ich przy-
pomnienia okaza³a siê nowa polityka wschodnia rz¹du, otwarcie siê na
kontakty z Polsk¹, wreszcie uznanie granicy na Odrze i Nysie. Zaczê³y siê
wówczas pojawiaæ prace naukowe i publicystyczne, dochodzi³o do spot-
kañ badaczy obu stron, które zaowocowa³y publikacjami ksi¹¿kowymi.
Pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych, zw³aszcza rola, jak¹ odegra³ wolno�ciowy
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ruch Solidarno�ci, radykalnie zmieni³y stan rzeczy. Paralele miêdzy od-
ruchem solidarno�ciowym spo³eczeñstwa niemieckiego po upadku powsta-
nia listopadowego a zainteresowaniem i gotowo�ci¹ niesienia pomocy
materialnej dla Polski po wprowadzeniu stanu wojennego nasuwa³y siê
w Niemczech same. Ka¿da rozmowa w towarzystwie polsko-niemieckim,
ka¿da audycja telewizyjna czy publikacja prasowa o sytuacji w Polsce
schodzi³y na ten temat, co zwiêksza³o zainteresowanie spo³eczne i stwarza³o
konkretne zapotrzebowanie na publikacje o �niemiecko-polskiej solidarno�ci
lat 1831�1832�.

W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ukaza³o siê kilka wa¿-
nych antologii Polenlieder, bez których trudno wyobraziæ sobie powtórn¹
ich recepcjê. Wymieniæ nale¿y m.in.: Polenlieder. Eine Anthologie (Stutt-
gart 1982), w opracowaniu Gerarda Kozie³ka, Zwei Ufer hat der Strom.
Deutsch-polnische Beziehungen im Spiegel deutschsprachiger Dichtung
aus 150 Jahren (Berlin 1988), w przygotowaniu Heinricha Olschowsky�ego,
Das Polenbild der Deutschen 1772�1848 (Heidelberg 1989), kolejn¹ pracê
Gerarda Kozie³ka, wreszcie Deutsche Gedichte über Polen (Darmstadt
1994), publikacjê Elfiego Hartensteina, wydan¹ w wa¿nej dla popularyza-
cji literatury polskiej w Niemczech serii Biblioteka Polska, inicjatywy Karla
Dedeciusa, niestrudzonego jej t³umacza i popularyzatora.

Z wielkim zadowoleniem odnotowaæ trzeba dwie naj�wie¿szej daty
publikacje Niemieckiego Insytutu Polskiego (Deutsches Polen-Institut)
w Darmstadzie. Jego pracownicy: Mathhias Kneip i Manfred Mack, przy-
gotowali materia³y pomocnicze dla szko³y niemieckiej w zakresie literatu-
ry (Polnische Literatur und deutsch-polnische Literaturbeziehungen, 2003)
i historii polskiej (Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehun-
gen, 2007), z uwzglêdnieniem wzajemnych zwi¹zków i relacji. Obie pra-
ce, dobrze skomponowane pod wzglêdem dydaktycznym i z równ¹ staran-
no�ci¹ zrealizowane merytorycznie, stanowi¹ nieocenion¹ wprost pomoc
dla uczniów i nauczycieli. A szczególnie w tej materii szko³a niemiec-
ka ma ogromne deficyty i to podwójnej natury: braków w zakresie wie-
dzy faktograficznej o Polsce oraz wywa¿onej jej interpretacji w szerszym
kontek�cie europejskim. Publikacje Kneipa i Macka nie unikaj¹ te¿ pro-
blematyki �trudnego s¹siedztwa�, co sprawia, i¿ stanowi¹ cenn¹ inspiracjê
dla nie³atwego, ¿mudnego, nieodzownego jednak dialogu miêdzy naszymi
krajami.

W materia³ach szkolnych po�wiêconych zwi¹zkom literackim poczesne
miejsce zajmuj¹ Polenlieder. Autorzy spory nacisk po³o¿yli na okoliczno�ci
ich powstania, rolê i znaczenie, jakie odegra³y. Nale¿a³oby wiêc sobie ¿y-
czyæ, by szko³a niemiecka nie zapomnia³a o �wierszach o Polsce�, o zawar-
tych w nich tre�ciach. S¹ przecie¿ poetyckimi deklaracjami wiecznie aktual-
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nych hase³ wolno�ciowych i demokratycznych, propaguj¹cych przyja�ñ
miêdzy narodami, a nie nienawi�æ.

Zapytajmy teraz, czy i w jakim wymiarze wiedza o Polenlieder potrzeb-
na jest Polakom? Tê kwestiê da siê zrozumieæ jedynie w �wietle wydarzeñ
historycznych ostatnich dwóch stuleci.

Niemieckie �wiersze o Polsce�, zw³aszcza uk³adane masowo po upadku
powstania listopadowego, polska opinia zawsze odbiera³a pozytywnie, jako
wyraz sympatii dla sprawy polskiej, nawet je�li niektórzy ich autorzy
z up³ywem lat zmienili swoje pogl¹dy i sympatie. Niemiecka poezja polo-
nofilska traktowana by³a bowiem ca³o�ciowo, nie tylko jako zjawisko czy-
sto literackie, lecz jako czê�æ propolskiego ruchu spo³ecznego i polityczne-
go w Niemczech na pocz¹tku lat trzydziestych XIX wieku. Nie mo¿na za-
pomnieæ, ¿e to w³a�nie polski germanista Stanis³aw Leonhard zdoby³ siê na
wyj¹tkowy trud zebrania rozproszonych utworów, i to w rozmiarze, które-
mu nie dorówna³a ¿adna z pó�niejszych publikacji. Dwutomowa antologia
Polenlieder deutscher Dichter (Krakau 1911�1917) stanowi po dzieñ dzi-
siejszy podstawowe �ród³o do badañ nad pie�niami. Ma³o znany jest kolejny
fakt, ¿e jeszcze przed Leonhardem inny polski mi³o�nik niemieckich �wier-
szy o Polsce�, Gotthilf Kohn, sporym nak³adem pracy i �rodków wyda³
z okazji sze�ædziesi¹tej rocznicy powstania listopadowego �ilustrowan¹ ksiê-
gê pami¹tkow¹� Polska w �wietle niemieckiej poezji (Sambor 1890�1891),
powiêkszon¹ o �Uzupe³nienie pierwsze� (Sambor 1896�1897). Kohn nie
tylko zgromadzi³ poka�n¹ liczbê Polenlieder, ale je, przy wspó³pracy innych
zapaleñców i mi³o�ników, udostêpni³ czytelnikowi polskiemu. Powsta³a
w ten sposób �ksiêga�, która pozwala³a zorientowaæ siê w rozmiarze zjawi-
ska i w przekazywanych tre�ciach. Na ponowny, ju¿ skromniejszych roz-
miarów, wysi³ek edytorski przypomnienia Polenlieder zdoby³ siê dopiero
wiek pó�niej Gerard Kozie³ek, który patronowa³ antologii Walecznych ty-
si¹c... (Warszawa 1987), zawieraj¹cej stare i nowe przek³ady.

Stwierdziæ trzeba przeto, ¿e przedstawiciele kultury polskiej wykazali
nale¿yte zainteresowanie niemieckimi pie�niami o Polsce, w pewnych okre-
sach historycznych wiêksze nawet ni¿ reprezentanci kultury niemieckiej.

W swej pracy Dzielny kosynier i piêkna Polka (Katowice 2004), bêd¹-
cej rodzajem monografii Polenlieder, wyrazi³em pogl¹d, ¿e kultywowanie
pamiêci o nich potrzebne jest w równym stopniu obu kulturom. Wiele jest
tego powodów: od politycznych po edukacyjne. Najwa¿niejszy bodaj, a naj-
mniej u�wiadamiany to fakt wspólnego dziedzictwa, w szerszym i wê¿szym
zakresie s³owa. Wspólne dziedzictwo to obecno�æ w obu literaturach tego
czasu warto�ci identyfikowanych z tradycj¹ grecko-rzymsk¹ i judeochrze-
�cijañsk¹. Czym� oczywistym i zrozumia³ym by³ zatem transfer utworów,
które przek³adane na drugi jêzyk stawa³y siê cz¹stk¹ przyjmuj¹cej je kul-

9 Kultura...
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tury. Przyk³adów mo¿na podaæ wiele, niech wystarcz¹ dwa. Wielce zna-
mienna jest popularno�æ wiersza Juliusa Mosena Die letzten Zehn vom Vier-
ten Regiment. Prze³o¿ony przez Jana Nepomucena Kamiñskiego jako Wa-
lecznych tysi¹c opuszcza Warszawê, dziêki wpadaj¹cej w ucho melodii sta³
siê w krótkim czasie jedn¹ z najpopularniejszych pie�ni powstania, zatra-
caj¹c powoli zwi¹zek ze swoim pochodzeniem.

By³y równie¿ przyk³ady odwrotnego transferu. Popularne w swoim cza-
sie pie�ni na �nutê 3 Maja�, do której wielu poetów u³o¿y³o s³owa, pos³u¿y³y
za wzór niemieckiej pie�ni, znanej pod tytu³em Mailied (Pie�ñ majowa),
Der dritte Mai (Trzeci Maja) b¹d� jako Der Polen Mai (Maj Polaków). Kur-
sowa³a ona w �rodowiskach demokratycznych i propolskich, a swoje apo-
geum prze¿y³a w 1832 roku podczas uroczysto�ci na zamku w Hambach.
Zaliczona te¿ zosta³a do kanonu niemieckich pie�ni rewolucyjnych i demo-
kratycznych okresu Vormärz.

Pewien problem stanowi publicystyczna ocena Polenlieder. W tej ma-
terii mamy do czynienia z ca³kowit¹ nieostro�ci¹ stosowanych kryteriów,
raczej z artyku³owaniem politycznych sympatii lub antypatii. Je�li zabie-
raj¹cy g³os chce wyraziæ swój pozytywny stosunek do Niemców, wtedy
pisze o fali polonofilskich utworów zas³uguj¹cych na uwagê i szacunek,
o �przyja�ni Niemców�, gdy natomiast reprezentuje opiniê przeciwn¹, siê-
ga po okre�lenia w rodzaju �tani patos�, �przej�ciowa moda� lub �trzecio-
rzêdne zjawisko�.

Problem badawczy

Zwróci³em siê do grona znanych mi osobi�cie Niemców, ludzi ró¿nych
zawodów, nale¿¹cych do pokolenia starszego, czyli z do�wiadczeniem ¿y-
ciowym, o których wiedzia³em, ¿e pisz¹ wiersze (profesjonalnie lub amator-
sko), z pro�b¹, by dostarczyli mi jeden tekst poetycki, spe³niaj¹cy w ich od-
czuciu i wyobra¿eniach wymogi wspó³czesnego niemieckiego �wiersza o Pol-
sce�, czyli Polenlied anno 2007.

Oczekiwania po obu stronach by³y ró¿ne i nie do koñca jasne. Zgodzi-
li�my siê jednak, ¿e pragniemy osi¹gn¹æ pewien cel, inspirowany bardziej
spontanicznym aktem twórczym, czyli nieskrêpowanymi skojarzeniami
i reakcjami pisarskimi, ni¿ procesem przemy�lanych strategii autorskich
o pod³o¿u narodowym czy politycznym. Jakkolwiek sprawy te zazêbiaj¹ siê,
najcenniejszy wyda³ siê nam obszar wolno�ci artystycznej, na szczê�cie nie-
ograniczany jeszcze zbytnio okoliczno�ciami zewnêtrznymi.
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Z nades³anych propozycji wybra³em cztery utwory, które uzna³em za
szczególnie interesuj¹ce na tle tego ju¿ w swoim zamiarze skromnego eks-
perymentu. Pytanie o jego zasadno�æ z oczywistych wzglêdów pozostawiam
bez odpowiedzi.

Omówienie tekstów rozpoczynam od wiersza Petera Piotra Lachman-
na, poety polsko-niemieckiego, t³umacza, eseisty, re¿ysera. Urodzony
w 1935 roku w ówczesnym Gleiwitz, do�wiadczy³ z rodzin¹ wiele z tragicz-
nego losu, którego czas nie szczêdzi³ Polakom i Niemcom. Jego szczegó³ow-
sza problematyzacja sta³a siê podstaw¹ licznych wierszy, zbioru esejów
Wywo³ane z pamiêci (Olsztyn 1999), w koñcu sztuki teatralnej Hamlet gli-
wicki. Próba albo dotyk przez szybê (Warszawa 2006).

Po ró¿nych fazach swego ¿ycia Peter Piotr Lachmann obra³ egzysten-
cjê programowo uniewa¿niaj¹c¹ granice pañstwowo-narodowe, co w jego
wypadku nast¹pi³o zdecydowanie wcze�niej ni¿ decyzje z Schengen.
W gruncie rzeczy jednak nie chodzi przecie¿ o mo¿liwo�æ poruszania siê
z po³udnia Niemiec ku wschodowi, lub na odwrót, i przemieszkiwania raz
�nad Jeziorem� (Bodeñskim), raz na warszawskim Powi�lu. To tylko jeden
z wymiarów i konsekwencja pokonywania od dziesi¹tków lat granic w kul-
turze, rozmywania ich w naszych g³owach i sercach.

Nades³any wiersz nosi tytu³ Polska 2007 (Polen 2007), a o� kompozy-
cyjn¹ wiersza wyznacza opozycja: �Polska roku 2007� � �ojczyzna�. Obie
czê�ci tej opozycji daj¹ siê ró¿nie definiowaæ, w zale¿no�ci od stanowiska
jakie zajmie podmiot liryczny. Je�li jest ono krytyczne, jak w niniejszym
wypadku, mo¿e byæ nieprzychylne z dwojakiego powodu: albo ze wzglêdu
na pryncypialnie negatywne nastawienie podmiotu, albo mo¿e zawieraæ
elementy krytyki motywowanej g³êboko pozytywnymi odczuciami w stosun-
ku do obiektu tej¿e krytyki. W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z re-
lacj¹ wykluczaj¹c¹ siê, w drugiej � z uzupe³niaj¹c¹. Podmiot liryczny wier-
sza Lachmanna przyjmuje tê drug¹ postawê.

W tej materii nie ma w³a�ciwie niedomówieñ. Ten, kto opowiada siê po
stronie jakiego� kraju jako ojczyzny, zyskuje tym samym prawo do jego
krytyki. Jednak¿e do�æ szczególnego znaczenia w �wietle omawianej pro-
blematyki nabiera przypis autora, w którym przywo³uje s³owa Tadeusza
Borowskiego, wiê�nia O�wiêcimia i Dachau. Zestawienie tych dwóch sta-
nowisk dodatkowo wyostrza trudn¹ kwestiê �ojczyzny�.

Czy jest to zderzenie no�ne? Odpowied� zale¿y zarówno od intencji py-
taj¹cego, jak i okoliczno�ci, w jakich siê pojawia. Mo¿e �oburzaæ�, dostar-
cza przecie¿ wielu argumentów spornych, jak i sk³aniaæ do przemy�leñ.
Wa¿ne, ¿e dotyczy obu stron, Niemców i Polaków, i kierowane jest do czy-
telnika wra¿liwego, otwartego na dialog, sk³onnego przemy�leæ w³asne na-
rodowe stanowisko.

9*
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Kolejny autor to Klaus Rainer Goll, urodzony w 1945 roku w Lubece.
Z zawodu nauczyciel, aktywny literacko jako autor, antologista i przewod-
nicz¹cy Lubeckiej Grupy Autorów (Lübecker Autorenkreis). Opublikowa³
kilka zbiorów wierszy, czêsto wraz z proz¹ i szkicami, m.in.: Dies kurze Le-
ben (1999), Meer ist überall (2000), Zeit vergeht (2005).

Nades³any wiersz powsta³ co prawda w roku 2003, w czasie pobytu
autora w Warszawie, ale za jego pe³n¹ zgod¹ znalaz³ miejsce w ekspery-
mencie.

Wiersz Golla daje siê bez trudu zakwalifikowaæ do gatunku poezji, u któ-
rej pod³o¿a le¿y prze¿ycie zwi¹zane z podró¿¹, przemieszczaniem siê miê-
dzy kulturami, obserwacj¹ obcych miejsc. Znaczenia nabiera równie¿ wie-
dza, jak¹ dysponuje podmiot przy zestawianiu faktów, budowaniu obra-
zów, metafor. Zatem wiedza, wra¿liwo�æ i niezwyk³o�æ skojarzeñ obserwa-
tora czyni¹ jego wyznania atrakcyjnymi, wartymi lektury. I w gruncie rze-
czy w tym gatunku mniej liczy siê sam przedmiot obserwacji, gdy¿ mo¿e
byæ nim, czy staæ siê, praktycznie wszystko. Jako czytelników ciekawi nas
i poci¹ga zawsze odmienny lub niezwyk³y sposób jego postrzegania.

Podmiot liryczny wiersza Klausa Rainera Golla wybra³ siê nie do Aten
czy Rzymu, ale do znacznie bli¿szej z Lubeki � Warszawy. Wiemy oczy-
wi�cie, ¿e odleg³o�æ w kilometrach nie musi przek³adaæ siê na faktyczne od-
dalenie zwiedzanego obiektu, w sensie jego akceptacji (blisko�ci) lub negacji
(obco�ci). S¹siedzi, staj¹c siê wrogami, oddalaj¹ siê od siebie bardziej ni¿
egzotyczne ludy.

Przy lekturze wiersza Golla nasun¹æ siê wiêc musi sporo pytañ, na któ-
re czytelnik polski poszukiwa³ bêdzie odpowiedzi. Znajdzie je w trzech za-
kresach. Po pierwsze � w skojarzeniach podmiotu lirycznego, nawi¹zuj¹-
cych do wydarzeñ ostatniej wojny, po drugie � w próbie znalezienia ogól-
niejszej maksymy �ogarniaj¹cej� tê sytuacjê, i po trzecie � w próbie rozwi¹-
zania zaistnia³ego konfliktu.

Topos �wiatru�, który z jednej strony �osusza ³zê niewoli�, a z drugiej
�nie zapomina�, przechowuj¹c o niej pamiêæ, jest do tego �wyci¹gniêt¹ rêk¹�,
przekraczaj¹c¹ granicê, to no�ny chwyt retoryczny, którym pos³u¿y³ siê
autor. Personifikacja wiatru wzmacnia dodatkowo efekt porozumienia, czy-
ni¹c do�æ paradoksalnie ofiarê aktywn¹ stron¹ dialogu. Sformu³owanie:
�dosiêga mnie / twoje pojednawcze / s³owo�, zawiera jednak równie¿ pozy-
tywn¹, �zawstydzaj¹c¹� prawie, reakcjê podmiotu. To spotkanie na pewno
bêdzie w przysz³o�ci owocowaæ, dobry zasiew zosta³ bowiem poczyniony.

Trzeci z autorów, Detlef Haberland, rocznik 1953, jest z wykszta³cenia
germanist¹, profesorem uniwersytetu w Kolonii i Oldenburgu. Publikuje
g³ównie prace naukowe, poezj¹ zajmuje siê dorywczo, choæ czyni to
z ogromnym zaanga¿owaniem i dba³o�ci¹ o formê. Ma poza sob¹ debiut
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prasowy jako poeta. Jego wiersz nosi tytu³ Na winie u Wis³awy (Zum Wein
bei Wis³awa).

Aluzyjno�æ tytu³u nas nie myli, chodzi o poetkê Wis³awê Szymborsk¹
i który� z jej wierszy. Do jego ustalenia nie potrzeba zbytnich zabiegów;
dziêki wysi³kowi translatorskiemu Karla Dedeciusa czytelnik niemiecki ma
praktycznie dostêp do ca³ej twórczo�ci laureatki nagrody Nobla. Uwa¿na
lektura prawie bezb³êdnie wskazuje na utwór Przy winie, pochodz¹cy
z tomu Sto pociech (1997).

Ju¿ te pocz¹tkowe uwagi naprowadzaj¹ nas na znany trop reminiscen-
cji literackiej, bez w¹tpienia �wiadomej i zamierzonej. Skoro tak, czytelnik
musi zadaæ sobie pytanie o jej rozmiar i cel. Mo¿emy mieæ bowiem do czy-
nienia ze zbie¿no�ci¹ czy nawi¹zaniami marginalnymi, ma³o uchwytnymi,
a¿ po zagêszczony dialog, obejmuj¹cy wiele warstw obu tekstów.

Niew¹tpliwie strategiê dialogu w wierszu Haberlanda wyznacza sytua-
cja wyj�ciowa wiersza Przy winie Wis³awy Szymborskiej.

Podczas spotkania przy winie on prawi jej komplementy, ona podejmuje
grê, �pozwala siê wymy�liæ / na podobieñstwo odbicia / w jego oczach�. Gra
trwa, prawie do samoz³udzenia, ale przecie¿ to tylko gra:

Gdy on nie patrzy na mnie,
szukam swojego odbicia
na �cianie. I widzê tylko
gwó�d�, z którego zdjêto obraz.

Urojenie pryska, nastêpuje ca³kowita jego demaskacja, ale czy to ozna-
cza koniec gry? Byæ mo¿e podmiot liryczny podejmie j¹ znowu, urzeczony
sytuacj¹, w której i z której zrodz¹ siê, jak piêkne dzie³a sztuki, nowe fan-
tomy?

Na takie rozpoznanie nie chce przystaæ podmiot liryczny wiersza De-
tlefa Haberlanda. Ka¿da praktycznie zwrotka przynosi inn¹ prawdê o kon-
taktach miêdzyludzkich, o mo¿liwo�ci zbli¿enia, porozumienia, realno�ci
�nierzeczywistego dzie³a sztuki�. To prawda bardzo optymistyczna, w któ-
rej pomie�ciæ siê mo¿e i kategoria �obco�ci�. Czy znalaz³aby w niej miejsce
równie¿ �obco�æ etniczna�, wzglêdnie rasowa lub polityczna? Nie wa¿ê siê
suponowaæ wierszowi Haberlanda takiego przes³ania, ale z samej defini-
cji jest ono mo¿liwe i oczywi�cie do zaakceptowania.

Ostatni z czwórki prezentowanych poetów to Erhard Brödner, urodzo-
ny w Berlinie w 1937 roku. Losy rodzinne zaprowadzi³y go na Dolny �l¹sk,
gdzie prze¿y³ wojnê i pozosta³ po jej zakoñczeniu w granicach pañstwa
polskiego. We Wroc³awiu zrobi³ polsk¹ maturê. Pó�niej wyjecha³ do RFN,
studiowa³ prawo w Kolonii i pracowa³ w zawodzie prawniczym. Ju¿ na
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emeryturze podj¹³ kolejne studia, w zakresie slawistyki i historii Europy
Wschodniej. Wspó³pracuje z Instytutem Slawistyki w Kolonii, t³umaczy na
niemiecki, okazjonalnie pisze wiersze.

Nades³any wiersz, nosz¹cy nieco prowokacyjny tytu³ Co mnie obchodz¹
Polacy? (Was gehen mich die Polen an?), stanowi rodzaj wierszowanej bio-
grafii.

Wiersz Brödnera ujmuje prostot¹ oraz szczero�ci¹ wyznania. Powraca-
j¹ce z perspektywy lat obrazy m³odo�ci spêdzonej w Polsce, w polskim oto-
czeniu, ulegaj¹ daleko id¹cej idealizacji, co w pe³ni uzasadnia ogólne prze-
s³anie wiersza. Ten deklaratywny akt niemieckiego poety, którego losy ze-
tknê³y z Polsk¹, jest nie tylko pozytywn¹ sum¹ jego prywatnego ¿ycia. To
równie¿ jednoznaczna projekcja akceptacyjnego stosunku do siebie obu
nacji, troski i przejêcia, p³yn¹cych ze wzajemnego zainteresowania. Potocz-
ne powiedzenie: �a co mnie oni obchodz¹?�, mo¿e byæ pojête jako wyraz obo-
jêtno�ci czy negacji lub wrêcz przeciwnie � jako wyraz postawy pe³nej za-
troskania.

Na tle prezentowanych tekstów w utworze Brödnera najbardziej wy-
czuwalna jest stylizacja na dziewiêtnastowieczne Polenlieder. Dotyczy w³a-
�ciwie wszystkich poziomów struktury wiersza. Jest to bez w¹tpienia za-
bieg przemy�lany, odwo³uj¹cy siê �wiadomie do tradycji starych niemiec-
kich �pie�ni o Polsce�, do ich prostego obrazowania i ³atwo wyczuwalnej
melodyjno�ci. To równie¿ tekst przekazuj¹cy czytelnikowi proste prawdy
o wzajemnych stosunkach, prawdy, które maj¹ ³¹czyæ, a nie dzieliæ oba
narody.

Dodatek

Peter Piotr Lachmann Polen 2007

raketenabfangsysteme
und ausgediente F-16-Jäger
solln den �messias der völker�

legitimieren
als östlichsten bundesstaat
der usa (wo so viele polen

sich nach polen sehnen)

europa
ist ein opa
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mit dem sich nicht
glänzen lässt

vor gott und der welt

ist polen noch zu retten
vor deutschem dünkel
russischem donner
und den wundertaten
johannes pauls II.

polen
mein abstruses

vaterland*

Klaus Rainer Goll in Warschau

für marek wawrzkiewicz

das fenster an die kette gelegt
geschlitzte blicke
üben belohnte genügsamkeit
im sternenfunkeln
der straßenlichter
wärmen sich die säulen
vor dem schloß
blasse abgenagte knochen
trümmer
keineswegs achtlos
liegengeblieben
der wind
vergißt nicht
trocknet ab
die tränen des jochs
im auge des erlösers
reicht die hand
über grenzen hinweg
trifft mich

* Tadeusz Borowski stellte sich nach seiner Befreiung aus Auschwitz und später
aus Dachau die Frage: �Gibt es auf Erden ein Land, dass mehr als dies [Deutschland
� Peter Lachmann] mein Vaterland wäre?� Vgl. den Prosatext �Ojczyzna-Vaterland�
[przyp. Petera Lachmanna].
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dein versöhnendes
wort

die stadt lebt
auf

Detlef Haberland Zum Wein bei Wis³awa

Wir begegnen einander über den Gläsern.
Und ohne die Blicke zu suchen,
Finden wir uns.

Astronomen zu glauben ist tödlich,
Physiker täuschen uns täglich.
Die zarte Hand auf dem Tisch sagt
Die Wahrheit bei Brot und Wein.

Dies imaginäre Kunstwerk ist wirklich.
Nicht nur die Dinge und Tiere sind;
Auch der Schmerz einer Sternengeburt,
Der Augen Tiefe, der Buchstabenlied.

Mythologie hilft nicht mehr, nur die Frage:
Siehst Du mich, auch wenn ich Dir fern bin?
Unser Bild: Zwischen Systole und Diastole

Geborgen, doch frei.

Erhard Brödner Was gehen mich die Polen an?

Was gehen dich die Polen an?
� Fragt man mich hin und wieder �
Bist Deutscher doch, kein polski Pan,
Und doch sind sie dir Brüder?

Das kommt, weil ich von Kindheit an
Von Polen war umgeben.
In ihrem Kreis ward ich zum Mann,
Trat ich hinaus ins Leben.

Gebete sagt� ich Polnisch auf,
Wie sollt� es anders gehen:
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Maria � denkt man dort zuhauf �
Kann Polnisch nur verstehen.

Wuchs auf in polnischer Kultur,
Die mir vertraut und teuer.
Zu Hause gab es Ausgleich pur
Vom deutschen Geistesfeuer.

Der erste Kuss berauschte mich
Im Mond auf der Veranda �
Des Nachbarn Töchterlein war nicht
Die legendäre Wanda.

Im Kreis der Polen anerkannt,
Als Freund voll akzeptiert,
Vergaß ich nicht mein Vaterland
Und bin dann repatriiert.

Nun war ich zwar im eig�nen Land
Doch war es anfangs schwer:
Ich fühlt� oft fremd mich und verkannt,
Zurück zog es mich sehr.

Doch Patriotismus und auch Stolz,
Und auch Familienbande,
Und auch ein Herz das nicht aus Holz
Hielten mich hierzulande.

Jetzt bin ich schon seit vielen Jahren
Im Rheinland eingebunden.
Doch ob es üble Worte waren
Oder man Lob gefunden:

Sobald mein Polen ist betroffen,
Sei es im Guten oder Schlechten,
Da fühle ich mich selbst getroffen,
Bereit, mit jedem dann zu rechten.

Das mag man als Erklärung sehen
Warum mich Polen � Land und Leute �
Als Deutscher wie als Bruder viel angehen,
In der Vergangenheit und Heute.



Marian J. Bialas
Edmonton (Kanada)

Polska ksiêgarnia w Edmonton

Wa¿nymi skupiskami Polonii kanadyjskiej s¹: Calgary, Edmonton, Ha-
milton, a ponadto Montreal, Ottawa, Vancouver czy Winnipeg. Centrum
¿ycia spo³eczno-kulturalnego i organizacyjnego jest Toronto. To tutaj utwo-
rzono jeszcze w 1944 roku Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK)1. Z jego
inicjatywy powo³ano Radê Koordynacyjn¹ Polonii �wiata, przekszta³con¹
w 1992 roku w Radê Polonii �wiata. Przy KPK funkcjonuje Kanadyjsko-
-Polski Instytut Badawczy, gromadz¹cy liczne materia³y o tematyce emi-
gracyjnej. Dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹ i kulturaln¹ zajmuje siê równie¿ Pol-
ski Instytut oraz biblioteka Polska przy McGill University w Montrealu.

W ci¹gu XX i XXI wieku wychodzi³o wiele czasopism polonijnych o ró¿-
norodnym profilu ideowym � od lewicowych po katolickie, m.in.: �Gazeta
Katolicka�, �G³os Pracy�, �Kurier Polsko-Kanadyjski�, �Pielgrzym�. Taka
aktywno�æ uprawiana jest na co dzieñ w wielu o�rodkach polskiej diaspo-
ry. Mimo trudów i k³opotów dzia³aczom polonijnym przy�wieca jeden cel:
propagowanie polsko�ci na obcym kulturowo terenie. O jednym z takich
przedsiêwziêæ piszemy poni¿ej.

Kulturalna mapa �wiata uzyska³a now¹ placówkê i zab³ys³a nowym
�wiat³em � polskiej kultury w Edmonton, w bogatej i piêknej prowincji
Alberta w Kanadzie. W 1984 roku powsta³a tam Polska Ksiêgarnia �
Marian�s (Polish Books and Gifts Ltd) � jedyna tego typu placówka w za-

1 Kongres Polonii Kanadyjskiej zrzesza na zasadzie federacji oko³o 250 organizacji
polonijnych. Pierwszym prezesem, w latach 1944�1949, by³ Józef Grocholski, a obec-
nie, od 2002 roku, funkcjê tê pe³ni Grzegorz Sobacki. Zob. Half a Century of Canadian
Polish Congress. Ed. E. S o ³ t y s. Toronto [1998]; Wielka encyklopedia powszechna PWN.
T. 14. Warszawa 2003.
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chodniej Kanadzie. Pe³ni³a ona nie tylko funkcjê sprzeda¿y ksi¹¿ek, ale
by³a te¿ o�rodkiem spotkañ, wystaw, dyskusji, konkursów i centrum infor-
macyjnym o polskich wydarzeniach kulturalnych w Kanadzie, jak i na
�wiecie. O potrzebie powstania tego typu placówki my�la³em zaraz po przy-
je�dzie do Edmonton w 1982 roku. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych do Ed-
monton przyby³o ponad 5 tysiêcy nowych polskich emigrantów, a w obo-
zach w Europie czeka³o na akceptacjê wjazdu do Kanady oko³o 100 tysiêcy
Polaków! Konieczne sta³o siê zorganizowanie ¿ycia kulturalnego dla roda-
ków oraz propagowanie polskiej kultury w Edmonton w�ród tutejszej lud-
no�ci, ponadto nale¿a³o wykreowaæ nowy pozytywny wizerunek emigran-
ta Polaka, który nie jest gorszy od przedstawicieli innych narodowo�ci.

W zorganizowanej Polonii w Edmonton od kilku lat prowadzone by³y
rozmowy na temat ró¿nych dzia³añ, zwi¹zanych z aktywno�ci¹ kultural-
n¹. Postanowiwszy za³o¿yæ polsk¹ ksiêgarniê zaraz po przyje�dzie do Ed-
monton, zorientowa³em siê, ¿e mogê liczyæ tylko na pomoc kilku przyjació³
i ¿ony. Polonia z zaciekawieniem przygl¹da³a siê moim zabiegom i na
szczê�cie nikt nie �pomaga³� mi w tej ciekawej pracy. Rozpocz¹³em dzia³a-
nie od wznowienia znajomo�ci z dzia³aczami kulturalnymi i ksiêgarzami
w Europie, Azji i Ameryce. Nawi¹za³em wspó³pracê z Instytutem Literac-
kim w Pary¿u, wydawcami w Berlinie, Londynie, Rzymie, Warszawie,, Kra-
kowie, Czêstochowie, no i oczywi�cie z wydawcami w Kanadzie i USA. Na-
stêpnie przyst¹pi³em do organizowania �rodków finansowych. Sprawa oka-
za³a siê trudna, uzgodni³em z bankiem, ¿e przyjmie moj¹ pracê dyplomo-
w¹ z zakresu zarz¹dzania w biznesie jako �biznes plan�, który bêdzie pod-
staw¹ do udzielenia kredytu na otwarcie ksiêgarni. W Instytucie Techno-
logii Pó³nocnej Alberty-NAIT zgodzono siê, aby moja praca by³a �planem
biznesowym polskiej ksiêgarni� w Edmonton.

Bank z zadowoleniem przyj¹³ dokumentacjê kredytow¹ i po piêtnasto-
minutowej dyskusji otrzyma³em odpowied�, ¿e mogê dostaæ nie wiêcej ni¿
100 tys. dolarów kanadyjskich. Pieni¹dze na konto trafi³y po dwudziestu
minutach. Mo¿na by³o zamawiaæ ksi¹¿ki i czasopisma. Podobnych proce-
dur w Polsce nie mo¿na nawet porównywaæ z tutejszymi.

Otwarcie ksiêgarni zaplanowa³em na dzieñ �w. Wojciecha w 1984 roku.
Niezast¹pionym znajomym okaza³ siê Pan Bernard Mazurewicz, cz³onek
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK), uczestnik bitwy pod Mon-
te Cassino i znawca �wszystkiego� w Edmonton. Dziêki pomocy jego i Alek-
sandra Stankiewicza, te¿ cz³onka SPK, znanego kamerzysty CBC, ksiêgar-
nia zosta³a otwarta miesi¹c przed planowanym terminem.

Na otwarcie i po�wiêcenie ksiêgarni przybyli przedstawiciele Kongre-
su Polonii Kanadyjskiej: Bronis³aw Bochiñski (lekarz, profesor Uniwersy-
tetu Albertañskiego) wraz z ma³¿onk¹ Danut¹; prezes ko³a nr 6 SPK
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w Edmonton � Ludwik Lechociñski (spadochroniarz Polskiej Brygady Spa-
dochronowej w Anglii); ks. proboszcz polskiej parafii Ró¿añca �wiêtego �
Edward Klimuszko;, Siostry S³u¿ebniczki NMP; genera³ Romuald Wolikow-
ski, uczestnik walk z 1920 roku i cz³onek sztabu generalnego PSZ w Lon-
dynie; przyjaciel ksiêgarni w Edmonton i uczestnik wielu spotkañ w ksiê-
garni, pose³ do naszego parlamentu w Alberty � W³adys³aw Szwender jr.;
B. Mazurewicz; Antoni Andrzejewski, cz³onek SPK, wiêzieñ O�wiêcimia,
dowódca oddzia³u AK, który walczy³ z �Ogniem� w Polsce. Ponadto udzia³
wziêli liczni przyjaciele i znajomi, którym na sercu le¿a³a sprawa upo-
wszechnienia polskiej kultury na emigracji.

W miarê przybywania ksi¹¿ek i czasopism ksiêgarnia stawa³a siê wa¿-
nym elementem kultury i aktywno�ci spo³ecznej w Edmonton. Miasto przy-
zna³o licencjê na dzia³alno�æ biznesow¹. Wniosek o przyjêcie do Zwi¹zku
Ksiêgarzy i Wydawców w Albercie zosta³ mile przyjêty i zakwalifikowano
moj¹ placówkê jako jedn¹ z nielicznych ksiêgarñ etnicznych. W tym cza-
sie powsta³ tygodnik �Kulisy Polonii�, który za³o¿yli Maria Carlton i Józef
Lenik, ponadto �rodowisko uniwersyteckie, wraz z Kongresem Polonii Ka-
nadyjskiej, powo³a³o nowy miesiêcznik �Dialogi�, doskona³e forum dla na-
szych intelektualistów w Albercie i nie tylko.

Dobr¹ passê w dzia³alno�ci ksiêgarni przerwa³o w³amanie i zniszczenie
wielu ksi¹¿ek oraz pami¹tek w lutym 1985 roku. Firma ubezpieczeniowa
uzna³a w³amanie za wandalizm polityczny i nie pokry³a strat. W tej sytu-
acji musia³em dodatkowo pracowaæ w charakterze oficera security i nastêp-
nie PI (Private Investigator). W nocy i wieczorem pracowa³em na potrzeby
domu i ksiêgarni, w godzinach po³udniowych �urzêdowa³em� w ksiêgarni
dla naszej kultury i lokalnej spo³eczno�ci. W ponad 20 numerach �Kulis
Polonii� organizowa³em konkursy historyczne, rysuj¹c zamki � zabytki
w Polsce. Wspólnie z parafi¹ og³osili�my ponadto konkurs na wykonanie
szopki ludowej. Zainteresowanie by³o jednak ma³e, starano siê zg³aszaæ eks-
ponaty zakupione, produkcji w³oskiej. Ze wzglêdu na brak w ci¹gu tygo-
dnia mo¿liwo�ci spotkañ w Domu Polskim, wielu nowych emigrantów urz¹-
dza³o spotkania w ksiêgarni, jednak trudna sytuacja finansowa nie pozwa-
la³a na zakup ksi¹¿ek nowo przyby³ym, musia³em nawet przekazywaæ nie-
odp³atnie czasopisma tym, co byli w ciê¿kim po³o¿eniu finansowym. O ta-
kich wypadkach uprzedza³ mnie redaktor Jerzy Giedroyæ; czy wa¿niejsze
jednak by³y �jakie� tam grosze�, czy te¿ potrzeba szerzenia kultury? Na do-
miar z³ego rozpoczê³y siê spory pomiêdzy ró¿nymi frakcjami tutejszej So-
lidarno�ci.

Zwiêkszaj¹ce siê koszty utrzymania ksiêgarni zmusi³y mnie do zaku-
pu taksówki z przeznaczeniem do obs³ugi czytelników. Je�li kto� chcia³ za-
mówiæ taksówkê, ofiarowywa³em swoj¹ us³ugê stoj¹c¹ na parkingu taksów-
k¹; w drzwiach wystawia³em tabliczkê �wracam za 15 minut�.
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Pragn¹c przybli¿yæ ksiêgarniê do ludzi, organizowa³em dwa razy w mie-
si¹cu kiermasz ksi¹¿ek i dewocjonaliów w polskich ko�cio³ach i ró¿nych
miejscowo�ciach naszej prowincji, jak Calgary, Red Deer czy Skaro.

W latach 1985�1987 prowadzi³em badania z zakresu czytelnictwa
w zachodniej Kanadzie. W ankiecie, któr¹ oferowa³em do wype³nienia ro-
dakom w czasie ró¿nych kiermaszy czy imprez polonijnych, zawarte by³y
proste pytania, takie jak: wiek, wykszta³cenie, liczba przeczytanych ksi¹-
¿ek w roku, miesi¹cu, tygodniu, jakie ksi¹¿ki/czasopisma czytano najczê-
�ciej. Inne pytania: Kiedy ostatni raz kupi³e� polsk¹ ksi¹¿kê/czasopismo?
W jakim jêzyku lubisz czytaæ? Czy uwa¿asz, ¿e jest potrzebna polska ksiê-
garnia w Edmonton? Wynik ankiety by³ szokuj¹cy � 90% ankietowanych
odmówi³o wype³nienia ankiety, uwa¿aj¹c, ¿e jest to �jaka� polityczna gra�,
a nawet, ¿e �komuni�ci chc¹ siê zorientowaæ o stanie Polonii� w Kanadzie.
Tylko 10% wype³ni³o ankietê. Ci, co podpisali ankiety, to znani politycy, lu-
dzie z wy¿szym wykszta³ceniem i osoby, które przyjecha³y w ci¹gu ostat-
nich kilku lat do Kanady. W Edmonton, wed³ug Statistic Canada, zamiesz-
kuje ponad 50 tys. osób pochodzenia polskiego, 3 tys. osób deklaruje swój
udzia³ w ¿yciu polonijnym. Do dwu polskich parafii rzymskokatolickich
nale¿y 4 tys. rodzin. Aktywnych w organizacjach polonijnych jest ponad
1 tys. osób. Wynika st¹d wniosek, ¿e w�ród spo³eczno�ci polonijnej w Ed-
monton tylko ponad 10% populacji jest aktywnych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e po-
dobna procentowo liczba osób pochodzenia polskiego wykazuje zaanga¿o-
wanie spo³eczne w ca³ej Kanadzie! Przy takich danych zwróci³em siê do
konsulatu RP oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie o po-
moc w propagowaniu aktywno�ci kulturalnej. Niestety, wa¿niejsze by³y inne
przedsiêwziêcia.

Dzia³alno�æ ksiêgarni ponownie zak³óci³o kolejne w³amanie i zniszcze-
nie ksi¹¿ek. Podobnie jak poprzednio, uznano, ¿e jest to wandalizm poli-
tyczny. Jedynie rozmowa z naszym Papie¿em u�wiadomi³a autorowi po-
trzebê dalszego s³u¿enia Polsce za granic¹.

Powiêkszaj¹ce siê k³opoty z utrzymaniem ksiêgarni zmusi³y mnie do
dokoñczenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, które rozpocz¹-
³em w Polsce u profesora Trzynadlowskiego. Decyzjê tak¹ podj¹³em po roz-
mowie z profesorem Janem Karskim. Tylko tacy ludzie, jak nasz Papie¿ czy
Jan Karski, dodawali mi si³ w nie³atwej s³u¿bie ludziom na obczy�nie.
Utrzymanie ksiêgarni by³o wtedy dla mnie konieczno�ci¹ z wielu wzglêdów
� musia³em skoñczyæ sp³acaæ kredyt, mia³em umowê na wynajem lokalu
i chcia³em sfinalizowaæ rozpoczête kursy, by otrzymaæ uprawnienia do
otwarcia kliniki z zakresu medycyny naturalnej, a nie by³o to ³atwe!

Z zadowoleniem jednak obserwowa³em, jak coraz wiêcej osób pyta
o ksi¹¿ki, przychodzi na spotkania i dyskusje o polityce, moralno�ci, zmia-
nach w Polsce, niszczeniu to¿samo�ci polskiej na emigracji i w kraju przez
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ró¿ne organizacje miêdzynarodowe czy ponadnarodowe. W�ród prelegen-
tów ksiêgarni byli: Jan Karski, Karol Krótki, Antoni Andrzejewski czy gen.
R. Wolikowski.

Pismo �Dialogi�, intelektualne forum albertañskie, przyczynia³o siê do
popularyzacji dzia³añ ksiêgarni, by³o rozprowadzane na ca³y �wiat. Zain-
teresowali siê tym wydawnictwem zarówno papie¿ Jan Pawe³ II, jak i wiele
osobisto�ci za granic¹. Kolejne w³amanie, w 1989 roku, oraz sukcesywne
niszczenie przesy³ek z pras¹ i ksi¹¿kami, trudna sytuacja w Europie i Pol-
sce zmusi³y mnie do podjêcia decyzji zamkniêcia ksiêgarni w 1990 roku.
By³a to trudna decyzja, jednak brak wsparcia w³adz polskich, organizacji
polonijnych przyczyni³ siê do zlikwidowania tak wa¿nej placówki dla Po-
lonii i Polski. Szkoda by³o ksiêgozbioru, który liczy³ ponad 1 tys. tytu³ów,
pami¹tek regionalnych, 12 roczników paryskiej �Kultury� i ponad 100 pe-
re³ek polskich wydawnictw sprzed 1939 roku, m.in. S³ownik wyrazów ob-
cych Micha³a Arcta.

Du¿ym sukcesem by³o zorganizowanie ponad 40 kiermaszy, 5 wystaw
polskich ksi¹¿ek i zbiórek harcerskich, 26 spotkañ z wybitnymi lud�mi kul-
tury i polityki. Wa¿ne by³o uczestnictwo w ¿yciu wydawniczym Polonii
i prowincji oraz Kanady. Dziêki ksiêgarni mo¿liwe by³o pokazanie cz¹stki
polskiej kultury w Edmonton, gdzie ¿yje obok siebie ponad 50 grup naro-
dowo�ciowych, mówi¹cych ró¿nymi jêzykami, odmiennie ubieraj¹cych siê,
pochodz¹cych z ró¿nych czê�ci �wiata, które nigdy nie s³ysza³y o Polsce.
Sukcesem by³o i to, ¿e sp³aci³em zaci¹gniêty w banku kredyt bez pomocy
osób trzecich, tylko dziêki ciê¿kiej pracy.

W 1998 roku otrzyma³em nagrodê i tytu³ Ambasadora Miasta Edmon-
ton jako jedyny Polak w historii miasta.

Otwieraj¹c Instytut Medycyny Naturalnej w Edmonton, zapocz¹tkowa-
³em nowy kierunek terapii medycyny naturalnej, przyczyni³em siê do ure-
gulowania ró¿nych form terapii na tym kontynencie, w efekcie zosta³em
cz³onkiem �wiatowej Organizacji Medycyny Naturalnej oraz cz³onkiem
Komisji Egzaminacyjnej Medycyny Naturalnej dla Kanady i USA, ale to
ju¿ jest zupe³nie inna historia.
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Jan Kowalik � badacz
i bibliograf prasy polonijnej

Prasa emigracyjna stanowi istotny element ¿ycia spo³ecznego, kultural-
nego, naukowego i politycznego Polaków mieszkaj¹cych poza granicami
kraju. Jest najaktualniejszym dla nich �ród³em informacji (dzi� takie funk-
cje pe³ni¹ te¿ oczywi�cie media elektroniczne), jak równie¿ �wiadectwem
dzia³alno�ci tej grupy.

Wszêdzie, gdzie pojawiali siê Polacy, czy to w wyniku dzia³añ wojen-
nych, czy z przyczyn politycznych, spo³ecznych czy osobistych, zak³adano
wydawnictwa prasowe, pomagaj¹ce przetrwaæ w pierwszym okresie aklima-
tyzacji w nowym otoczeniu. By³y to zarówno nieprofesjonalnie powielane,
hektografowane, czasami i drukowane, niewielkich rozmiarów ulotki, ga-
zetki, biuletyny, jak i komercyjne wydawnictwa informacyjne, naukowe czy
kulturalne, maj¹ce niejednokrotnie stabilne podstawy finansowe. Powstawa-
³y czasopisma informacyjne, religijne, dzieciêce i m³odzie¿owe, harcerskie,
kobiece, naukowe, fachowe, pedagogiczne, literackie, artystyczne i humo-
rystyczne.

Celem tej prasy by³o � z jednej strony � podtrzymywanie ducha pol-
sko�ci, promocja jêzyka narodowego, informowanie o wydarzeniach w kraju
i pielêgnowanie polskiej kultury. Z drugiej strony � czasopisma polonijne
przybli¿a³y uchod�com rzeczywisto�æ kraju, który stawa³ siê ich now¹ oj-
czyzn¹.

Badania prasoznawcze � prowadzone zarówno w Polsce, jak i poza ni¹
� pomaga³y i pomagaj¹ wiêc w odtworzeniu dziejów polskiej emigracji.
W zwi¹zku z tym powstaj¹ opracowania przyczynkarskie, spisy bibliogra-
ficzne tytu³ów prasowych, bibliografie zawarto�ci czasopism i omówienia

10 Kultura...
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dziejów prasy w poszczególnych krajach. Tworz¹ je tak wybitni przedsta-
wiciele tego rodzaju studiów, jak: Maria Danilewicz, Benedykt Heyden-
korn, Barbara Jab³oñska, Stanis³awa Lewandowska, Henryk Nagiel, Ed-
mund G. Olszyk, Stanis³aw Osada, Genowefa Sadowska, Jan Wepsiêæ, Sta-
nis³aw Zieliñski i in. Kanadyjsk¹ prasê zbibliografowali Wiktor Turek
i Zenon Buczewski; periodyki amerykañskie � Wac³aw Flisiñski; prasê nie-
mieck¹ � Stefan Koper; argentyñsk¹ i urugwajsk¹ � W³adys³aw Choj-
nacki; brazylijsk¹ � ks. Jan Pitoñ i ks. Wojciech Sojka; a australijsk¹ �
Miriam Gilson i Jerzy Zubrzycki1. Brakowa³o jednak � do czasu podjê-
cia badañ przez Jana Kowalika � ca³o�ciowego opracowania historii tej
prasy.

Jan Kowalik (ur. 28 sierpnia 1910 roku w Skoczowie na �l¹sku Cieszyñ-
skim, zm. 12 lutego 2001 roku w San Jose w Kalifornii) by³ dziennikarzem
i bibliografem. W Niemczech za³o¿y³ i redagowa³ miêdzyobozowy tygodnik
�Polak w Waldeck� (maj�wrzesieñ 1946). Wydawnictwo to postawi³o sobie
za cel �byæ dokumentem chwili. Raczej notowaæ przejawy ¿ycia obozowego
w ich konkretnych osi¹gniêciach, ni¿ zape³niaæ stronice polemikami i powta-
rzaæ wiadomo�ci polityczne�2. Wspó³pracowa³ ponadto z polonijnymi perio-
dykami, takimi jak �Szlak� (Weinheim, 1947�1948), �Ostatnie Wiadomo-
�ci� (Mannheim, 1948�1968; pisywa³ tak¿e do �Dodatku Tygodniowego
»Ostatnich Wiadomo�ci«�), �S³owo Katolickie� (Monachium, 1947�1949)
i �Kronika� (Frankfurt, 1947�1949). Po wyje�dzie w 1950 roku do Stanów
Zjednoczonych wspó³redagowa³ z kolei �Sarmacjê� (Cleveland, 1950�
1951), �Polaka w Kalifornii� (San Francisco, 1951�1952), �Migrant Echo�
(San Francisco, 1972�1981), �Gazetê Parafii Polskiej Misji w San Fran-
cisco� (San Francisco, 1977) oraz �Bo¿y Siew. Miesiêcznik Parafii Polskiej
�wiêtego Wojciecha nad Zatok¹ San Francisco� (San Francisco, 1979�
1981)3.

Zainteresowanie J. Kowalika problematyk¹ dziennikarsk¹, a pó�niej
prasoznawcz¹ wynika³o, jak sam zaznaczy³ w 1963 roku, z tego, ¿e �pol-
ska prasa wychod�cza [...] jest zjawiskiem historycznym bez precedensu.
Odnosi siê to zarówno do liczby wydawnictw � przekraczaj¹cej 2000 tytu-

1 J. K o w a l i k: Bibliografia polskiej diaspory w ostatnim æwieræwieczu. Stan i za-
dania. W: O�wiata, ksi¹¿ka i prasa na obczy�nie. Red. C. C z a p l i ñ s k i. Londyn 1989,
s. 97�99.

2 S. K o p e r: Prasa polska w Niemczech. W: Dziennikarze polscy na emigracji: wspo-
mnienia z lat 1937�1989. Red. i oprac. B. W i e r z b i a ñ s k i, W. P i ¹ t k o w s k a -
- S t e p a n i a k. Opole 2001, s. 87�88.

3 Por. B.D.: Kowalik Jan. W: Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze literatury: s³ow-
nik biobibliograficzny. Oprac. zespó³ pod red. J. C z a c h o w s k i e j  i  A. S z a ³ a g a n.
T. 4: K. Warszawa 1996, s. 322�323; Kowalik Jan. W: S³ownik pisarzy polskich na ob-
czy�nie. �Pamiêtnik Literacki� [Londyn] 1985, T. 9, s. 137�138.
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³ów � jak i do globalnego zasiêgu tych wydawnictw, a przede wszystkim,
do donios³o�ci roli, jak¹ ta prasa odegra³a. Roczniki tej prasy stanowi¹ po-
nadto pierwszorzêdne �ród³o historyczne, niezbêdne do odtworzenia pol-
skich dziejów z okresu drugiej Wojny �wiatowej�4.

Przez prasê wychod�cz¹ J. Kowalik rozumia³ �nie tylko wydawnictwa
typograficzne o znacznych nak³adach, ale równie¿ wydawnictwa powiela-
czowe, ukazuj¹ce siê w kilkudziesiêciu egzemplarzach, a nawet gazetki
�cienne, przepisywane rêcznie lub na maszynie, gdy¿ czyta³y je tysi¹ce
ludzi w obozach Szkocji i Rosji. Zadania prasy spe³nia³y, i do dzi� dnia spe³-
niaj¹, równie¿ biuletyny i komunikaty organizacji, agencji prasowych,
gmin wyznaniowych, instytucji naukowych, kó³ pu³kowych itp., które zwra-
caj¹ siê wprawdzie do ograniczonego czy wybranego audytorium, niemniej
docieraj¹ czêsto tam, gdzie nie dochodzi ¿adna inna polska gazeta, jak nas
tego ucz¹ przyk³ady wydawnictw »�wiatpolu« czy Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów�5.

Rolê polskich czasopism na obczy�nie rozpatrywa³ z trzech punktów
widzenia, a mianowicie � z punktu widzenia interesów Polski, pod k¹tem
interesów polskiej emigracji oraz pod k¹tem stosunków miêdzynarodowych.
Wed³ug pierwszego z wymienionych kryteriów interesuj¹ce wyda³y mu siê
zadania prasy, które polega³y na �prowadzeniu�, wspólnie z ¿o³nierzami,
walki o niepodleg³o�æ Polski oraz na informowaniu �wiata o bie¿¹cych wy-
darzeniach w okupowanej Europie. Na ³amach periodyków prowadzono
równie¿ akcje charytatywne dla kraju, czasopisma pomaga³y uchod�com
w nawi¹zywaniu i utrzymywaniu kontaktów z ojczyzn¹, popularyzowa³y
pochodz¹cych z Polski artystów, ludzi nauki i pisarzy. Z kolei w �rodowi-
sku emigracyjnym prasa ta pe³ni³a funkcjê informatora o ¿yciu skupisk
polonijnych, o rozwoju sytuacji frontowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
udzia³u w niej polskich ¿o³nierzy. Dostarcza³a ponadto wiadomo�ci o fak-
tach i zdarzeniach politycznych w �wiecie. J. Kowalik nazywa³ wiêc emi-
gracyjn¹ prasê nie tylko �ród³em informacji, ale te¿, ze wzglêdu na jej cele:
elementarzem, �piewnikiem, katechizmem, kalendarzem, poradnikiem
prawno-gospodarczym oraz dziennikiem �rozporz¹dzeñ licznych w³adz�6.
Zarówno w trakcie II wojny �wiatowej, jak i po jej zakoñczeniu periodyki
polonijne pe³ni³y oczywi�cie funkcje wychowawcze. Prasa pomaga³a rów-
nie¿ w poszukiwaniu ludzi zaginionych podczas dzia³añ wojennych, by³a
�mecenasem� narodowej kultury, któr¹ zreszt¹ sama mia³a mo¿liwo�æ

4 J. K o w a l i k: Wprowadzenie. W: I d e m: Materia³y do historii prasy polskiej na ob-
czy�nie: 1939�1962. T. 1: Bibliografie. Pary¿ 1963, s. 7.

5  I d e m: Czasopi�miennictwo. W: Literatura polska na obczy�nie 1940�1960. T. 2.
Red. T. Te r l e c k i. Londyn 1965, s. 373.

6 J. K o w a l i k: Zadania prasoznawcze emigracji. �Kultura� 1960, nr 11, s. 103.

10*
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kszta³towaæ. Wreszcie w stosunkach miêdzynarodowych polskie czasopisma
wychod�cze dostarcza³y wiarygodnych wiadomo�ci o sytuacji z ogarniêtej
wojn¹ Europy, a jednocze�nie mog³y propagowaæ sprawê polsk¹ na �wia-
towym forum7.

Prasie, która mia³a tak istotne i niepowtarzalne zadania (¿adne inne
masowe medium w trakcie II wojny �wiatowej i tu¿ po niej nie mog³o rów-
naæ siê zasiêgiem oddzia³ywania z czasopismami), po�wiêcano � zdaniem
J. Kowalika � zbyt ma³o miejsca w prowadzonych badaniach � zarówno
na emigracji, jak i w kraju, gdzie pamiêæ o czê�ci tej prasy starano siê wy-
mazaæ. Kowalik ubolewa³ wiêc z powodu niewielkiego zainteresowania
spraw¹ katalogowania polskich pism. Zdawa³ sobie jednak sprawê z tego,
¿e �p³ynno�æ szlaków uchod�czych, konspiracyjny charakter wielu publi-
kacji, prymitywizm i tymczasowo�æ warunków, w�ród których rozwijaæ siê
wypad³o kulturze polskiej na obczy�nie, t³umacz¹ op³akany stan badañ
prasoznawczych Emigracji, na�wietlaj¹c zarazem trudno�ci, z jakimi wal-
czyæ musi zbieracz jej roczników i badacz jej dziejów�8.

Prace inwentaryzacyjno-katalogowe powstawa³y najczê�ciej dziêki pry-
watnym osobom. Brak by³o jednak instytucjonalnych przedsiêwziêæ, któ-
rym powinni�my zawdziêczaæ sporz¹dzenie roboczego katalogu tytu³ów cza-
sopism, nie podejmowano prac maj¹cych na celu zbieranie bie¿¹cych i daw-
niejszych wydawnictw wychod�czych (tworzenie archiwów prasowych), nie
opracowano i nie wydano wielu bibliografii zawieraj¹cych materia³y do
dziejów prasy, og³aszano tak¿e zbyt ma³o przyczynków prasoznawczych9.
Stan badañ nad polsk¹ pras¹ emigracyjn¹ wymaga³ � i wci¹¿ niestety
wymaga � dalszych, pog³êbionych analiz, pocz¹wszy od stworzenia kata-
logu tej prasy, przez zbibliografowanie zawarto�ci warto�ciowszych czaso-
pism, a skoñczywszy na przygotowaniu monografii prasoznawczych, bi-
bliograficzno-prasoznawczych czy bibliofilskich poszczególnych tytu³ów
periodyków.

Znaj¹c wiêc stan opracowañ czasopi�miennictwa polonijnego, a jed-
nocze�nie doceniaj¹c znaczenie bibliografii, jako �ród³a informacji pe³ni¹cego
funkcje dokumentacyjne, zwróci³ siê najpierw Kowalik ku pracom katalo-
gowym. W tym celu ju¿ w Niemczech zacz¹³ gromadziæ, wywiezione pó�-
niej do Stanów Zjednoczonych, archiwum, które sta³o siê podstaw¹ utwo-
rzenia w 1955 roku, prowadzonego wspólnie z ¿on¹ Emmy, Polish Emigreé
Press Archive (pó�niejsza nazwa tego zbioru brzmia³a American-Polish
Documentation Studio10) najpierw w Mountain View w Kalifornii, a potem

7 Por. I d e m: Czasopi�miennictwo. W: Literatura polska..., s. 373�385.
8  I d e m: Wprowadzenie. W: I d e m: Materia³y do historii..., s. 7.
9  I d e m: Zadania prasoznawcze emigracji..., s. 103�111.

10 S. D z i k i: Jan Kowalik (w³. nazwisko Jan S³awiczek) ur. 28.08.1910, zm. 12.02.
2001. �Zeszyty Prasoznawcze� 2001, nr 3�4, s. 200.



149Jan Kowalik � badacz i bibliograf prasy polonijnej

w Sunnyvale. W archiwum zbierano informacje o polskiej prasie wychod�-
czej wydawanej poza krajem od wrze�nia 1939 roku. Przechowywano tu,
sporz¹dzane najczê�ciej z autopsji (gdy badacz nie móg³ dotrzeæ do perio-
dyku, rozsy³a³ po �wiecie kwestionariusze), opisy periodyków zawieraj¹ce:
tytu³y (tak¿e zmiany nazw), dane na temat miejsc wydania, wydawców,
chronologii publikacji, czêstotliwo�ci ukazywania siê, jêzyka druku. Zazna-
czano ponadto daty zawieszenia lub ³¹czenia periodyków. J. Kowalik sta-
ra³ siê tak¿e podawaæ informacje o bibliotekach przechowuj¹cych czasopi-
sma. Dziêki wytê¿onej pracy uda³o mu siê zebraæ najbogatszy zbiór prasy
polonijnej11.

Swoje zbiory archiwalne � w postaci kolekcji emigracyjnych czasopism
� przekaza³ w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX wieku Bibliotece Towarzy-
stwa Chrystusowego w Poznaniu. Dziêki temu Biblioteka wzbogaci³a siê
trzema metrami sze�ciennymi czasopism polonijnych, które trafi³y do Pol-
ski przez Niemcy (tam zdeponowano na trzy lata skrzynie z periodykami
w domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Essen w Zag³êbiu
Ruhry). Zbiory dotar³y do Polski dopiero po 1989 roku. Licz¹ one oko³o ty-
si¹ca tytu³ów polskich czasopism emigracyjnych (g³ównie pierwsze numery
czasopism lub przynajmniej pocz¹tkowe), które wydawano po 1939 roku.
Zdaniem ks. Jaros³awa Staszewskiego, dyrektora obdarowanej Biblioteki,
szczególnie cenne materia³y to te pochodz¹ce z lat czterdziestych i piêædzie-
si¹tych XX wieku niemal ze wszystkich krajów osiedlania siê Polaków, biu-
letyny wojenne z Bliskiego i �rodkowego Wschodu oraz czasopisma z obo-
zów i polskich o�rodków wysiedleñczych w Niemczech, wydawane pod oku-
pacj¹ pañstw alianckich12.

Archiwum s³u¿y³o J. Kowalikowi materia³ami, które wykorzystywa³ pod-
czas przygotowania i publikowania kolejnych prac historycznych i biblio-
graficznych z zakresu czasopi�miennictwa. Problematyka prasoznawcza
zaczê³a dominowaæ w Jego twórczo�ci od 1957 roku13. Tej dziedzinie nauko-
wej dzia³alno�ci po�wiêci³ blisko sto publikacji, drukowanych przede wszyst-
kim w czasopismach, takich jak np. �Dodatek Tygodniowy »Ostatnich Wia-
domo�ci«� (Mannheim, 1948�1968) i �Kultura� (Pary¿, 1950�1978)14.

11 J. S z c z e p a ñ s k i: Jednoosobowy instytut badawczy. �Kultura i Spo³eczeñstwo�
1968, T. 12, nr 4, s. 213�214.

12 �Vita mutator non tollitur�: po�miertne wystawy twórców nauki i kultury; prezen-
tacje postaci i ich dorobku: Jan Kowalik (1910�2001). Oprac. i red. J.K. Wa s i l e w -
s k i [online]. [Dostêp 21.04.2007]: <http://pater.kul.lublin.pl/wystawy/vita_mutator/
2001/kowalik/jan_kowalik.htm> Por. tak¿e Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jab³oñskiego [online]. [Dostêp 30.04.2007]: <http://
www.tchr.org/nbibl/biblioteka1.html>

13 S. D z i k i: Jan Kowalik..., s. 201.
14 O zainteresowaniu i olbrzymim znawstwie problematyki polskiej prasy wyda-

wanej poza granicami kraju niech �wiadcz¹ przygotowane przez J. Kowalika recenzje,
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W�ród tekstów J. Kowalika z tego zakresu mo¿na wydzieliæ kilka grup.
Do pierwszej � na potrzeby opracowania � zaliczono bibliografie pol-
skich gazet i czasopism wydawanych poza krajem od 1939 roku, a do dru-
giej � omówienia dziejów prasy w poszczególnych krajach powojenne-
go osadnictwa.

Najwcze�niej ukaza³ siê spis bibliograficzny �Kultura� 1947�1957. Bi-
bliografia zawarto�ci tre�ci. Dzia³alno�æ wydawnicza (1946�maj 1959)
(Pary¿ 1959, wznowienie 2005), na który sk³adaj¹ siê dwa niezale¿ne
wykazy dokumentów. W pierwszej czê�ci bibliografii J. Kowalik zamie�ci³
3067 opisów bibliograficznych artyku³ów wydrukowanych na ³amach pa-
ryskiej �Kultury� od czerwca 1947 do grudnia 1957 roku. Teksty sklasyfi-
kowano wed³ug systemu dziesiêtnego (prace tre�ci ogólnej; filozofia; religia;
nauki polityczno-spo³eczne i ekonomiczne; filologia; matematyka i przyroda;
nauki stosowane; sztuki piêkne, zabawy, sport i estetyka; literatura; geo-
grafia, biografia, historia) � z zastosowaniem odsy³aczy rzeczowo-oso-
bowych. Opisy s¹ opatrzone adnotacjami wyja�niaj¹cymi tytu³y prac, a po-
nadto informacj¹ o tre�ci publikacji lub okoliczno�ciach ich powstania i og³o-
szenia. Co bardzo wa¿ne � J. Kowalik w skróconej postaci opisywa³ recen-
zje artyku³ów. Z kolei po krótkim szkicu przypominaj¹cym dzieje oficyny
wydawniczej Instytutu Literackiego zestawi³ tytu³y ksi¹¿ek wydrukowa-
nych z inicjatywy Instytutu w latach 1946�1959 we W³oszech i Francji.
W drugiej czê�ci bibliografii wydzieli³ trzy grupy tematyczne: przedruki
i odbitki z �Kultury� za lata 1947�1957; serwis prasowy; wydawnictwa
ksi¹¿kowe.

Jan Kowalik jest tak¿e autorem niewielkiego (licz¹cego 15 opisów bi-
bliograficznych), adnotowanego spisu bibliografii prasoznawczych. W 1961
roku wyda³ Polsk¹ prasê emigracyjn¹ 1939�195915, w której zebra³ opisy
bibliografii, katalogów prasy, spisów periodyków oraz przewodników po
wystawach czasopism � zarówno wydawnictw zwartych, jak i artyku³ów
czasopi�mienniczych.

np.: J. Trypuæko: Bibliografi over svenska polonica 1918�1939. Bibliografia szwedzkich
poloniców za lata 1918�1939 (Uppsala 1955) (�Kultura� 1956, nr 3, s. 132�
135); J. Wepsiêæ: Polish American Serial Publications 1842�1966 (Chicago 1968) (�Kul-
tura� 1969, nr 4, s. 142�147); Alphabetical list of Polish or relating to Poland. Supple-
ment to �Books in Polish� 1961 (London 1962), J. Garliñski: Polska prasa podziemna
(1939�1945) w zbiorach londyñskich (Londyn 1962), Directory of Polish newspapers
and periodicals in the free world. Ed. B.O. Je¿ewski (London 1962), V. Turek: The Polish-
language press in Canada. Its history and a bibliographical list (Toronto 1962) (�Kul-
tura� 1963, nr 1�2, s. 227�233); S. Pazyra: Z dziejów ksi¹¿ki polskiej w czasie dru-
giej wojny �wiatowej (Warszawa 1970) (�Kultura� 1971, nr 1�2, s. 206�209).

15 J. K o w a l i k: Polska prasa emigracyjna 1939�1959. �Kultura� 1961, nr 4,
s. 143�145.
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Zupe³nie inne funkcje pe³ni¹, licz¹ce 481 pozycji bibliograficznych,
Materia³y do historii prasy polskiej na obczy�nie: 1939�1962. T. 1: Biblio-
grafie (Pary¿ 1963). Bibliografia ta zawiera wyselekcjonowany, adnotowa-
ny16 materia³, obejmuj¹cy opracowania prasy polskiej wydawanej poza grani-
cami kraju od wrze�nia 1939 roku (Kowalik uwzglêdni³ te¿ prace og³oszo-
ne po wojnie w Polsce). Bibliografia ta sk³ada siê z dwóch czê�ci � w pierw-
szej spisano bibliografie rejestruj¹ce prasê emigracyjn¹, a wiêc ogólne bi-
bliografie prasy, bibliografie regionalne (w uk³adzie topograficznym � od
Afryki, przez np. Bliski i �rodkowy Wschód, Francjê, Japoniê, Norwegiê,
Polskê, Rumuniê, Wêgry, Wielk¹ Brytaniê, a¿ do Zwi¹zku Sowieckich Re-
publik Radzieckich), w drugiej czê�ci � bibliografie prasy specjalnej (tzn.
¿o³nierskiej, kombatanckiej, paramilitarnej; dla dzieci i m³odzie¿y oraz har-
cerskiej; religijnej; wydawnictw podziemnych, publikowanych w obozach
jenieckich i obozach pracy itd.). Autor odnotowywa³ bibliografie drukowa-
ne w prasie polonijnej, wydawnictwa zwarte i maszynopisy. Spisane zosta-
³y zarówno bibliografie, jak i opracowania dotycz¹ce historii prasy, tytu³y
prasowe, monografie bibliograficzne, przegl¹dy i omówienia bibliograficzne
i katalogi druków � w jêzykach angielskim, francuskim, niemieckim, pol-
skim i w³oskim.

Najwa¿niejszym dzie³em bibliograficznym J. Kowalika jest jednak piê-
ciotomowa Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kra-
ju od wrze�nia 1939 roku (Lublin 1976�1988, T. 1�5)17. Przygotowy-
wana w ci¹gu ponad dwudziestu lat18 bibliografia nie jest kompletna19, ale
ta olbrzymia praca zawiera opisy 3902 polskich czasopism wychodz¹cych
w sze�ædziesiêciu krajach (w tym 3 249 w jêzyku polskim). W tomie 5. J. Ko-
walik dope³ni³ bibliografiê z poprzednich tomów 355 poprawionymi i nowy-
mi opisami. W ostatnim tomie zamie�ci³ te¿ 361 opisów periodyków, które
ukazywa³y siê w latach 1973�1984.

16 W adnotacjach, zazwyczaj jedno- lub kilkuzdaniowych, scharakteryzowano za-
warto�æ danej pozycji bibliograficznej, np.: �Pierwsza, kompletna bibliografia...�, �Jest
to pionierska praca...�, �Omawia szczegó³owo...�. Zapisy te wskazuj¹ na krytyczny sto-
sunek J. Kowalika do spisanych przez niego publikacji i dowodz¹ du¿ej znajomo�ci
przedmiotu bibliografii.

17 Wcze�niej, w liczbie sze�ciu kopii kserograficznych, udostêpniano w Bibliotece
Polskiej w Londynie i w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku World index
of Polish periodicals published outside Poland since September 1939. A tentative biblio-
graphy. Vol. 1�4, cz. 1�2. Sunnyvale, Cal. 1974; Vol. 5, cz. 1�2. San Jose, Cal. 1984.

18 Por. np. [W. S o j k a]: Completes Bibliography of Polish Press. �Gwiazda Polar-
na� 1974, 11 maja, s. 5.

19 Uzupe³nienia do bibliografii J. Kowalika przygotowa³ np. W. C h o j n a c k i:
Uwagi szczegó³owe do pracy Jana Kowalika pt. �Bibliografia czasopism polskich wyda-
nych poza granicami kraju od wrze�nia 1939 roku�. �Studia Polonijne� 1982, T. 5,
s. 279�303.
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Nale¿y doceniæ trud bibliografa, który boryka³ siê nie tylko z problema-
mi skompletowania materia³ów bibliograficznych, ale wielu dylematów
przysporzy³o Mu przyjêcie sztywnych ram kryterium poloników20.

W Bibliografii czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od
wrze�nia 1939 roku J. Kowalik spisa³ ró¿ne rodzaje periodyków publiko-
wanych przez przedstawicieli Polonii na ca³ym �wiecie. By³y to m.in.: czaso-
pisma naukowe, literackie i kulturalne, czasopisma wydawane przez archi-
wa, instytucje naukowe, periodyki organów politycznych, gazety frontowe,
organizacji wojskowych, organy rz¹du na emigracji, gazetki �wietlicowe,
uczniowskie, czasopisma harcerskie, dla dzieci i m³odzie¿y, prasa informa-
cyjna, religijna i parafialna, biuletyny informacyjne itp.

Interesuj¹ca jest budowa tej imponuj¹cej rozmiarami i rozmachem bi-
bliografii. Przed zrêbem g³ównym Kowalik opracowa³ wykaz sze�ædziesiê-
ciu krajów, w których publikowane by³y polskie czasopisma emigracyjne
miêdzy wrze�niem 1939 a 1984 rokiem. Autor spisa³ bibliograficzne �ród³a
cytowane w poszczególnych woluminach, wymieni³ tak¿e nazwiska osób,
które przekaza³y mu materia³y lub informacje wykorzystane nastêpnie
w bibliografii (z Argentyny, Australii, Belgii, Brazylii, Chile, Francji, Hisz-
panii, Holandii, Kanady, Libanu, Nowej Zelandii, Polski � Helena Hleb-
-Koszañska, Po³udniowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,

20 Polonikami by³y dla niego druki wydane poza Polsk¹, ale w jêzyku polskim; cza-
sopisma wydane w innych jêzykach, ale tematycznie zwi¹zane z Polsk¹, oraz periodyki
publikowane przez Polaków lub osoby pochodzenia polskiego. Kowalik zebra³ wiêc
w spisie druki og³oszone poza politycznymi granicami Polski � czyli te, które w cza-
sie wojny, a te¿ i po niej, ukaza³y siê na ziemiach wschodnich, a dla okresu okupacji
periodyki wydawane na ziemiach w³¹czonych do Rzeszy; ponadto czasopisma ziom-
kostw niemieckich i ¿ydowskich w Ameryce Po³udniowej. O problemach zwi¹zanych
z przyjêtym kryterium poloników pisali recenzenci bibliografii: W. C h o j n a c k i: Jan
Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrze�nia
1939 roku. T. 1�4. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1976, ss. 317, 245, 275, 233,
portr., ilustr. �Przegl¹d Polonijny� 1980, z. 1, s. 128�132; I d e m: Jan Kowalik, Biblio-
grafia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od wrze�nia 1939 roku. Tom
pi¹ty. [Czê�æ] I. 1973�1984. [Czê�æ] II. Suplement do tomów 1�4, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, Lublin 1988, s. 272, ilustr. �Przegl¹d Polonijny� 1989, z. 2, s. 134�136;
M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a: �Opus magnum� Jana Kowalika. �Kultura� 1978,
nr 3, s. 131�133; S. D z i k i: Bibliografie prasy. �Zeszyty Prasoznawcze� 1979, nr 1,
s. 107�108; A. G a r l i c k a: Jan Kowalik: Bibliografia czasopism polskich wydanych
poza granicami kraju od wrze�nia 1939 roku, Lublin 1976, t. I: A�J, ss. 317; t. II: K�O,
ss. 245; t. III: P�S, ss. 275; t. IV: T�¯, ss. 233. �Kwartalnik Historii Prasy Polskiej�
1979, nr 1, s. 95�98; W. G r e b e l s k a: Jan Kowalik: Bibliografia czasopism polskich
wydanych poza granicami kraju od wrze�nia 1939 roku. World index of Polish periodi-
cals published outside Poland since September 1939. T. 1�4. Lublin: Katolicki Uniw.
Lubelski 1976, s. 317+245+275+233. �Rocznik Biblioteki Narodowej� 1980, s. 381�
384; J. S z a j k o w s k a: Ksi¹¿ki dziennikarzy i o dziennikarstwie. �Prasa Polska� 1977,
nr 7, s. 35�36.
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W³och). Osobno sporz¹dzi³ alfabetyczny wykaz instytucji (bibliotek, insty-
tutów naukowych, archiwów), z których zbiorów skorzysta³ podczas przy-
gotowania materia³ów bibliograficznych. By³y to m.in. instytucje z Cam-
bridge, Chicago, Londynu, Pary¿a, Nowego Jorku, Rzymu, Stanford, War-
szawy (Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Wojskowa), Waszyng-
tonu. Przygotowuj¹c swoj¹ bibliografiê, Kowalik wspomaga³ siê ponadto
m.in. wywiadami, odpowiedziami na rozes³ane ankiety, relacjami i wspo-
mnieniami redaktorów, wydawców i bibliotekarzy, monografiami czaso-
pism, drobniejszymi materia³ami prasoznawczymi i bibliograficznymi, tak¿e
katalogami bibliotecznymi. Bogate �ród³a opracowania stawiaj¹ tê biblio-
grafiê w�ród wa¿niejszych w dziejach polskiej bibliografii spisów wykona-
nych metodami naukowymi i takim celom s³u¿¹cych.

Ka¿da z czê�ci bibliografii � nie tylko zr¹b g³ówny � mo¿e stanowiæ
interesuj¹cy materia³ badawczy. I tak np. indeks miejsc publikacji pozwa-
la ³atwo zorientowaæ siê w topografii polskich periodyków, których najwiêcej
wydawano w Chicago, Londynie, Nowym Jorku, Pary¿u i Toronto. Indeks,
zarówno miejsc publikacji, jak i przedmiotowy oraz redaktorów, przygoto-
wa³ Stanis³aw Draganowski. Warto�æ spisu bibliograficznego podkre�la
i podwy¿sza równie¿ do³¹czenie wykazu siglów bibliotek posiadaj¹cych
dany tytu³ czasopi�mienniczy w swych zbiorach. Bibliografia pe³ni wiêc
funkcjê katalogu prasy polonijnej.

Jan Kowalik jest zatem autorem kilku rodzajów bibliografii podejmu-
j¹cych problematykê prasy polonijnej. Przygotowa³ bibliografiê zawarto�ci
jednego z najwa¿niejszych polskich czasopism emigracyjnych, czyli pary-
skiej �Kultury�, opracowa³ bibliografiê bibliografii czasopism polskich wy-
dawanych poza granicami kraju � co wynika³o z jego starañ o opracowanie
bibliografii prasy wychod�czej; nastêpnie przygotowa³ bibliografiê opraco-
wañ tej prasy, by w koñcu zebraæ informacje o ponad 4000 periodyków
wydanych przez Poloniê. Wiedzê i umiejêtno�ci zdobyte podczas zestawia-
nia prac dokumentacyjnych wykorzysta³ Kowalik w erudycyjnych rozpra-
wach czasopi�mienniczych.

Na ³amach �Dodatku Tygodniowego »Ostatnich Wiadomo�ci«� w latach
1957�1959 og³asza³ Polsk¹ prasê emigracyjn¹ po r. 193921. W szkicu przed-
stawi³ losy prasy drukowanej po 1939 roku w Europie i Azji22. Innym kryte-
rium omawiania tego typu czasopism sta³o siê dla badacza kryterium tre�ci

21 Np. 1957: nr 21, s. 1�2; nr 22, s. 1�2; nr 23, s. 3�4; nr 24, s. 3; nr 29, s. 3;
nr 31, s. 3�4; nr 33, s. 2; nr 36, s. 1�2; nr 37, s. 2; nr 42, s. 3; nr 46, s. 3�4; 1958:
nr 49, s. 1�2; 1959: nr 26, s. 2�4; 1961: nr 36, s. 1; nr 45, s. 1�2; 1962: nr 3, s. 1�2;
nr 15, s. 1�2; 1963: nr 2, s. 1�3; nr 15, s. 1�2; nr 37, s. 1�2.

22 Na Wêgrzech i w Rumunii, we Francji, w Szwajcarii, od Wilna po Narwik, w Ro-
sji, Iranie, na �rodkowym i Bliskim Wschodzie, w Libanie, Egipcie i Ziemi �wiêtej,
Palestynie, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
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i przeznaczenia. I tak zaprezentowa³ historiê prasy religijnej (katolickiej,
ewangelickiej, prawos³awnej i ¿ydowskiej), siêgaj¹cej swymi korzeniami,
np. w Wielkiej Brytanii, czasów przed II wojn¹ �wiatow¹; pisemek dla dzieci
i m³odzie¿y (w tym gazetek �ciennych); pism skautowskich i harcerskich.
Autor przedstawi³ te¿ dzieje pism literacko-artystycznych, informacyjno-
-kulturalnych i czysto informacyjnych. Zbada³ funkcjonowanie czasopi�mien-
nictwa politycznego, w tym pism stronnictw i ugrupowañ politycznych (np.
socjalistycznych, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego �Wol-
no�æ�, Stronnictwa Demokratycznego itd.), oraz o�rodków dyspozycyjnych
polskiego ¿ycia na emigracji (np. Ministerstwa Informacji i Dokumentacji,
Ministerstwa Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego). Zaprezento-
wa³ historiê periodyków naukowych i wydawnictw fachowych w Wielkiej
Brytanii, og³aszanych przez dzia³aj¹ce na emigracji Zrzeszenie Profesorów
i Docentów Polskich Szkó³ Akademickich, Stowarzyszenie Ekonomistów
Polskich w Zjednoczonym Królestwie, Bibliotekê Polsk¹ w Londynie, Insty-
tut Józefa Pi³sudskiego dla Badania Najnowszej Historii Polski itd. Obszer-
ny wywód historyczny pozwoli³ na poznanie nie tylko dziejów prasy emi-
gracyjnej, ale tak¿e ¿ycia naukowego, losów organizacji, towarzystw i in-
stytucji polonijnych, które prowadzi³y dzia³alno�æ wydawnicz¹.

Najpowa¿niejsz¹ prac¹ J. Kowalika z zakresu historii polskiej prasy
wydawanej poza granicami kraju jest szkic Czasopi�miennictwo, wydruko-
wany w drugim tomie Literatury na obczy�nie 1940�1960, zredagowanej
przez Tymona Terleckiego23. Publikacja ta jest jedynym tak obszernym
i ca³o�ciowym, bo przedstawiaj¹cym rozwój prasy w ponad trzydziestu kra-
jach �wiata, �zarysem historyczno-bibliograficznym polskiego czasopi-
�miennictwa emigracyjnego po 1939 r.�24. Zadaniem, jakie J. Kowalik po-
stawi³ sobie w tym opracowaniu, by³o kompleksowe omówienie stanu pol-
skiej prasy wychod�czej. Przeanalizowa³ szatê typograficzn¹, czêstotliwo�æ
ukazywania siê, �ród³a finansowania prasy, jej geografiê i statystykê25.
Zwróci³ ponadto uwagê na zasadê wolno�ci s³owa, wyznawan¹ w polskich
periodykach emigracyjnych, zale¿n¹ od uwarunkowañ historycznych i poli-
tycznych w niektórych krajach. Bogatych materia³ów do tej charakterystyki
dostarczy³y mu zbiory prasy zgromadzone w bibliotekach Francji (np.
w Bibliotece Narodowej w Pary¿u), Stanów Zjednoczonych (np. w Polskim
Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Bibliotece Kongresu w Waszyngto-
nie) oraz Wielkiej Brytanii (np. w Instytucie Historycznym im. Genera³a

23 T. 2. Londyn 1965, s. 373�548.
24 S. D z i k i: Jan Kowalik..., s. 201.
25 Najwiêcej polskich periodyków ukazywa³o siê w Wielkiej Brytanii � 410, Niem-

czech � 400, Stanach Zjednoczonych � 337, Francji � 154, Palestynie/Izraelu � 132,
Kanadzie � 104, W³oszech � 92 itd.
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Sikorskiego w Londynie, Bibliotece Polskiej w Londynie). Nieocenionym �ród-
³em badañ by³y tak¿e Polish Emigreé Press Archive oraz bibliografie i ka-
talogi wychod�czej prasy. W czê�ci szczegó³owej swojej pracy zanalizowa³
stan polskiej prasy emigracyjnej w poszczególnych krajach26, a zwracaj¹c
uwagê na uwarunkowania spo³eczne, polityczne i historyczne tych pañstw,
jak i samej Polonii, przedstawi³ podstawy rozwoju emigracyjnej prasy.

Poza tymi dwoma syntezami dziejów czasopism polonijnych Kowalik jest
autorem wielu opracowañ o znacznie mniejszym zakresie lub zasiêgu te-
rytorialnym, z których kilka zostanie tu zaprezentowanych.

W tek�cie zatytu³owanym Granatowa prasa27 Kowalik skupi³ siê na
opisaniu dziejów powstania Polskich Oddzia³ów Wartowniczych przy Armii
Amerykañskiej w Europie, które stawia³y sobie za cel m.in. wydawanie
prasy. Dokona³ typologii czasopism (periodyki po�wiêcone szkoleniu zawo-
dowemu � w tym pisma regionalnych oddzia³ów wartowniczych; pisma
z zakresu historii i literatury; gazetki �cienne; czasopisma informacyjne),
ale przede wszystkim odkry³ czytelnikom zas³u¿on¹ dla �rodowiska Polo-
nii gazetê informacyjn¹ �Ostatnie Wiadomo�ci�, przynosz¹c¹ w �Dodatku
Tygodniowym� nowiny z zakresu literatury i nauki.

W kilku publikacjach J. Kowalik zanalizowa³ polsk¹ prasê emigracyjn¹
wydawan¹ w poszczególnych krajach. I tak powsta³a broszura Prasa pol-
ska w Niemczech w latach 1945�1971 (Toronto 1976), w której autor zary-
sowa³ dzieje Polonii i jej dzia³alno�ci wydawniczej w Niemczech po II woj-
nie �wiatowej. Omówi³ polsk¹ prasê drukowan¹ w strefach okupacji nie-
mieckiej (m.in. w Darmstadt, Monachium, mniejszych o�rodkach skupisk
Polaków w Bawarii i Hesji), przybli¿y³ dzieje nowych o�rodków skupiaj¹-
cych Polaków, jak Radio Wolna Europa, Wydawnictwo �w. Antoniego, Zjed-

26 Omówi³ prasê w Rumunii, na Wêgrzech, w Jugos³awii � Grecji � Turcji, we
Francji, w Szwajcarii, na Litwie, £otwie, w Szwecji, Norwegii, Zwi¹zku Sowieckich Re-
publik Rad, Iranie, Iraku, Libanie, Syrii, Palestynie � Egipcie, we W³oszech, w Austrii,
Niemczech, Belgii, Holandii, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii (tu szczegó³owo za-
prezentowa³ poszczególne rodzaje prasy, jak: prasa wojskowa, religijna, czasopi�mien-
nictwo polityczne, pisma informacyjno-kulturalne, periodyki naukowe, pisma literac-
ko-artystyczne, szkolne, m³odzie¿owe i harcerskie). Dalej przedstawi³ rozwój polskiej
prasy emigracyjnej na kontynencie amerykañskim, w Azji, Afryce i Australii. Skupi-
ska Polaków w tych czê�ciach �wiata kontynuowa³y stare tradycje wydawnicze (z wy-
j¹tkiem Afryki, Indii i Australii, gdzie czasopi�miennictwo polonijne rozwinê³o siê po
1939 roku). Charakteryzuj¹c polonijne wydawnictwa periodyczne starej emigracji,
Kowalik ogranicza³ siê do prasy powsta³ej w wyniku uchod�stwa wojennego, która nie
doczeka³a siê kompleksowego opracowania bibliograficznego, historycznego lub publi-
cystycznego (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, pozosta³ych
krajach Ameryki £aciñskiej, Afryce, Indiach, Chinach, Mand¿urii, Japonii, na Filipi-
nach, w Australii i Nowej Zelandii).

27 �G³os Polski�, dodatek �Pr¹du� 1963, nr 1�6, s. 14�15.
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noczenie Polskie w Niemczech, Zwi¹zek Polaków w Niemczech itd., og³a-
szaj¹cych tzw. prasê ogólnopolonijn¹. Zaprezentowa³ równie¿ zjawisko tzw.
ma³ej prasy, zwi¹zanej z poszczególnymi o�rodkami polonijnymi lub gru-
pami wyznaniowymi.

W The Polish Press in America (San Francisco 1978) dokona³ analizy
prasoznawczej polskich czasopism wydawanych w Stanach Zjednoczonych
� tak¿e na tle dziejów periodyków etnicznych w Ameryce (m.in. francu-
skich, niemieckich, s³owiañskich, w³oskich, ¿ydowskich). Interesowa³a Go
nie tylko historia polskiej prasy w Ameryce, ale te¿ jej wspó³czesne oblicze
w ujêciu statystycznym, chronologicznym i geograficznym. Przedstawi³ wy-
dawców periodyków, nak³ady i jêzyki druku czasopism oraz � co mo¿e naj-
istotniejsze � postawê i cele tej prasy w procesie integracji imigrantów
z nowym �rodowiskiem28.

Z kolei Najstarszym ¿yj¹cym pismom polskim na obczy�nie, wydawa-
nym w Stanach Zjednoczonych, a zw³aszcza organowi Zwi¹zku Narodowe-
go Polskiego w Ameryce � �Zgoda� � po�wiêci³ J. Kowalik zarys og³oszo-
ny na ³amach �Wiadomo�ci�29. Drukowany w Londynie �Orze³ Bia³y� docze-
ka³ siê z kolei Szkicu bio-bibliografii �Or³a Bia³ego�30.

Jan Kowalik w ci¹gu kilkudziesiêciu lat pracy naukowej, prowadzonej
bez wsparcia finansowego i organizacyjnego, dokona³ rzeczy, które pozwa-
laj¹ nazwaæ Go �najbardziej kompetentnym informatorem w zakresie pol-
skiego czasopi�miennictwa na emigracji�31. Bibliografie prasy i opracowa-
nia prasoznawcze przygotowane przez tego badacza by³y o tyle wa¿ne, ¿e
nastêpuj¹ce procesy integracji Polonii ze �rodowiskiem, np. amerykañskim,
bezpo�rednio wp³ywa³y na s³ab¹ kondycjê polskiej prasy emigracyjnej.
Emigranci dosyæ szybko asymilowali siê ze spo³eczno�ciami, w�ród których
mieszkali. Dzia³o siê tak z przyczyn socjologicznych, ekonomicznych i lud-
no�ciowych. Tak¿e Ko�ció³ katolicki traci³ sw¹ autonomiê i stawa³ siê insty-
tucj¹ uniwersaln¹. Najwa¿niejszym jednak czynnikiem, wp³ywaj¹cym na
s³abo�æ prasy polonijnej, by³a �nieodwracalna zmiana pokoleñ�. Wykszta³-
cone na emigracji pokolenie m³odych Polaków wrasta³o bardzo mocno

28 Por. np. M.M. J e l e n k o w s k i: Jan Kowalik, The Polish Press in America, R and
E Research Associates Incorporation. �Rocznik Polonijny� 1982�1983, nr 3�4, s. 183�
188; A. M i k l a s z e w s k i: Jan Kowalik: The Polish Press in America. R and E. Rese-
arch Associates, Inc., San Francisco 1978. �Przegl¹d Zachodni� 1980, nr 3, s. 172�176;
R. N i r: Jan Kowalik: The Polish Press in America. R and E. Research Associates, Inc.
(San Francisco, California 1978, 76 s.) �Roczniki Biblioteczne� 1979, R. 23, s. 345�354;
I d e m: Prasa polonijna w Ameryce. �Collectanea Theologica� 1982, fasc. 2, s. 197�206.

29 �Wiadomo�ci� 1974, nr 1493, s. 2.
30 �Orze³ Bia³y� 1966, nr 29, s. 31�33.
31 Z. L i c h n i a k: Zanim powstanie panorama (wobec literatury polskiej na emigra-

cji). Warszawa 1983, s. 163.
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w �rodowisko amerykañskie, zrywaj¹c tym samym wiêzi z grupami polo-
nijnymi. Jednocze�nie w Stanach Zjednoczonych polskie czasopisma emi-
gracyjne zaczê³y borykaæ siê z problemami kadrowymi, czê�æ z nich wyró¿-
nia³a siê tak¿e s³ab¹ polszczyzn¹ tekstów oraz �nienowoczesnymi metodami
redakcyjnymi�32.

Dziêki bibliograficznym, dokumentacyjnym i historycznym opracowa-
niom Jan Kowalik ocali³ pamiêæ o wielu efemerycznych i unikatowych
przedsiêwziêciach czasopi�mienniczych, choæ nie by³o to ³atwe ze wzglêdu
na du¿e rozproszenie i zniszczenie materia³ów. Dla tego bibliografa wa¿ne
sta³o siê jednak zbieranie informacji o periodykach, tak przydatnych Po-
lakom na wszystkich frontach II wojny �wiatowej, informuj¹cych rodaków
� oddalonych od ojczyzny � o sprawach polskich i miêdzynarodowych,
prowadz¹cych akcje agitacyjne i propagandowe tu¿ po wojnie, a w okre-
sie pokoju podtrzymuj¹cych ducha polsko�ci dziêki przypominaniu rodzi-
mej kultury. Jana Kowalika mo¿na wiêc nazwaæ niestrudzonym bibliogra-
fem i monografist¹ dziejów polskiej prasy emigracyjnej, a Jego dzie³om na-
le¿y siê sta³e miejsce w podrêcznikach historii polskiej bibliografii.

Nale¿y mieæ tak¿e nadziejê, ¿e powstanie bibliografia publikacji J. Ko-
walika, wci¹¿ brakuje tak¿e monografii Jego bogatej dzia³alno�ci naukowej,
bibliograficznej i literackiej, a przedstawiony tu szkic, po�wiêcony pracom
czasopi�mienniczym badacza, bêdzie mo¿na uznaæ za przyczynek i wstêp
do dalszych, pog³êbionych badañ nad ¿yciem i twórczo�ci¹ znakomitego
skoczowianina.

32 B. W i e r z b i a ñ s k i: Prasa i ksi¹¿ka o polskiej tematyce w Stanach Zjednoczo-
nych. W: O�wiata, ksi¹¿ka i prasa..., s. 78�80.

r
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Z tradycji i wspó³czesno�ci gromadzenia
bie¿¹cych czasopism polonijnych

w Bibliotece Narodowej

Historia Biblioteki Narodowej

Tradycja Biblioteki Narodowej w Polsce siêga pierwszej po³owy XVIII
wieku. W 1747 roku bracia Andrzej Stanis³aw i Józef Andrzej Za³uscy
oficjalnie udostêpnili spo³eczeñstwu zasoby utworzonej przez siebie
ksi¹¿nicy. Od 1774 roku, gdy pieczê nad ni¹ objê³a Komisja Edukacji
Narodowej, pe³ni³a ona � pod nazw¹ Biblioteka Publiczna lub Biblio-
teka Rzeczypospolitej � funkcjê biblioteki pañstwa. Niestety, po upad-
ku powstania ko�ciuszkowskiego jej zbiory � licz¹ce ponad 400 000 wo-
luminów i zawieraj¹ce wiele najcenniejszych zabytków polskiego oraz
liczny i reprezentatywny wybór obiektów europejskiego pi�miennictwa �
Rosjanie wywie�li do Petersburga, gdzie sta³y siê podstaw¹ Biblioteki
Cesarskiej.

Zawirowania historii Polski nie przyczyni³y siê do upadku my�li
o powstaniu Narodowej Ksi¹¿nicy. Idea przetrwa³a wszelkie burze dzie-
jowe oraz okres 123 lat niewoli. Jednak¿e my�l utworzenia biblioteki
centralnej pañstwa urzeczywistni³a siê dopiero w II Rzeczpospolitej. 24 lu-
tego 1928 roku ukaza³o siê rozporz¹dzenie, w którym prezydent Igna-
cy Mo�cicki ustanowi³ Bibliotekê Narodow¹ z siedzib¹ w Warszawie.
G³ównym orêdownikiem powo³ania tej narodowej instytucji by³ Stefan
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Demby1. Ju¿ rok przed formalnym utworzeniem BN w stolicy, bibliote-
ka otrzymywa³a egzemplarze obowi¹zkowe, dziêki którym zbiory nowej in-
stytucji szybko ros³y. Równie¿ dziêki porozumieniom miêdzynarodo-
wym zbiory Biblioteki wzbogaca³y siê o bardzo cenne jednostki, jak np.:
czê�æ odzyskanych zbiorów Biblioteki Za³uskich oraz Biblioteki Towa-
rzystwa Przyjació³ Nauk, a tak¿e o wiele kolekcji emigracyjnych (np.
z Muzeum Narodowego w Rappeswilu, Biblioteki Szko³y Polskiej w Bati-
gnolles, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego). W ci¹gu kolejnych lat
Biblioteka rozwija³a siê dynamicznie. By³a to zas³uga prawdziwych entu-
zjastów, którzy ca³¹ sw¹ wiedzê i spo³eczn¹ pasjê oddali sprawie Ksi¹¿-
nicy Narodowej. W�ród nich byli np. Adam £ysakowski2 i Józef Grycz3. Ten
ostatni okre�li³ minimalne warunki, jakie mog³y zapewniæ Bibliotece w³a-
�ciwe funkcjonowanie.

Tu¿ przed wybuchem II wojny �wiatowej zbiory Biblioteki Narodowej
nale¿a³y do najcenniejszych i najbogatszych w Polsce, lecz ju¿ wkrótce po-
nownie podzieliæ mia³y tragiczny los ca³ej kultury narodowej. Poza ewaku-
owanymi na pocz¹tku wojny do Kanady nielicznymi cymeliami � w�ród
których by³y np. Kazania �wiêtokrzyskie, Ewangeliarz Anastazji, Psa³terz
floriañski, Msza³ Erazma Cio³ka i autograf Fryderyka Chopina � Biblio-
teka w czasie wojny utraci³a bezpowrotnie wiêkszo�æ najwspanialszych
kolekcji. We wrze�niu 1939 roku prawie ca³kowitemu zniszczeniu uleg³y
zbiory raperswilskie i batignolskie, a wiele cennych obiektów i ca³ych ko-
lekcji Niemcy wywie�li z Polski przez lata okupacji. Prawdziw¹ tragedi¹
kultury Polski by³a utrata unikatowych zabytków pi�miennictwa ze zbio-
rów trzech warszawskich Bibliotek: Narodowej, Uniwersyteckiej i Ordynacji
Krasiñskich. W 1941 roku Niemcy zgromadzili polskie cymelia bibliotecz-
ne w budynku przy ulicy Okólnik, który zosta³ spalony w pa�dzierniku
1944 roku, gdy po upadku powstania warszawskiego, wbrew umowie ka-
pitulacyjnej, specjalne oddzia³y Brandkommando niszczy³y miasto. Sp³onê³o
wówczas niemal 80 tys. starych druków, w tym wiêkszo�æ cennych poloni-

1 Stefan Demby � 1862�1939, historyk literatury, bibliotekarz, bibliofil; 1907 �
wspó³organizator Biblioteki Publicznej, 1921 � wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Biblio-
filów Polskich (1922�1930 przewodnicz¹cy); 1928 � wspó³organizator Biblioteki
Narodowej, pierwszy jej kierownik, a w latach 1934�1937 dyrektor.

2 Adam Gracjan £ysakowski � 1895�1952, bibliotekarz, teoretyk nauki o ksi¹¿-
ce; 1930�1939 dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Wilnie; za³o¿yciel (1946) i do
1949 roku dyrektor Pañstwowego Instytutu Ksi¹¿ki w £odzi, nastêpnie Instytutu Bi-
bliograficznego w Warszawie; twórca zasad katalogu centralnego w Polsce.

3 Józef Grycz � 1890�1954, bibliotekarz; organizator nowoczesnego bibliotekar-
stwa polskiego; pracowa³ w Bibliotece Jagielloñskiej, Bibliotece Kórnickiej, wspó³or-
ganizator BN (1940�1944 kierownik); wspó³twórca pierwszego dekretu o bibliotekach
(1946).
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ków z XVI�XVII wieku, 26 tys. rêkopisów, 2,5 tys. inkunabu³ów, 100 tys.
rysunków i grafik, 50 tys. nut i teatraliów, cenne zbiory kartograficzne
oraz czê�æ katalogów i inwentarzy4. By³a to jedna z najdotkliwszych strat
w dziejach polskiej i �wiatowej kultury. £¹cznie z po¿ogi wojennej uda³o siê
uratowaæ jedynie oko³o 35% stanu posiadania zasobu Biblioteki sprzed
wojny.

Kolejne akty prawne, które regulowa³y dzia³alno�æ bibliotek w przed-
wojennej i powojennej Polsce, a¿ do ustawy o bibliotekach z 27 czerwca
1997 roku, okre�li³y miejsce Narodowej Ksi¹¿nicy w systemie bibliotecznym
kraju. Obecnie Biblioteka Narodowa jest centraln¹ bibliotek¹ pañstwa
i jedn¹ z najwa¿niejszych narodowych instytucji kultury. Dok³ada wszel-
kich starañ, by gromadziæ ca³o�æ pi�miennictwa wydanego w Polsce � jest
zatem g³ównym archiwum pi�miennictwa narodowego. Gromadzi przede
wszystkim publikacje polskie i Polski dotycz¹ce (stan na 31 grudnia 2006
roku: 8 360 656 jednostek5). Przechowuje je w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych pierwszy � archiwalny � udostêpnia siê tylko wyj¹tkowo. Pod wzglê-
dem warto�ci historycznej z zasobami Biblioteki Narodowej konkurowaæ
mog¹ jedynie Biblioteka Jagielloñska w Krakowie i Biblioteka Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu. Cech¹ charakterystyczn¹ Bi-
blioteki Narodowej jest wielo�æ i ró¿norodno�æ przypisanych jej funkcji. Jest
ona bibliotek¹ naukow¹ o profilu humanistycznym, a tak¿e krajowym
o�rodkiem informacji bibliograficznej o ksi¹¿ce oraz wa¿nym o�rodkiem
metodycznym dla innych bibliotek w Polsce. Nak³ada to na ni¹ szczegól-
ne obowi¹zki wobec zarówno narodowych zasobów, jak i spo³eczeñstwa.

Emigracja a problemy wydawnictw polonijnych

Ró¿ne oblicza emigracji

Liczbê Polaków i osób polskiego pochodzenia osiad³ych poza granicami
Rzeczypospolitej szacuje siê, wed³ug ró¿nych danych, na oko³o 16�20 mln.
Nale¿ymy, jako Polacy, do grupy tych narodów, które, w stosunku do liczby
obywateli w³asnego pañstwa, maj¹ najliczniejsze wychod�stwo. Na ukszta³-
towanie siê tego zjawiska wp³ywa³o wiele czynników, g³ównie natury histo-
rycznej, ekonomiczno-spo³ecznej i politycznej.

4 J. P a s z t a l e n i e c - J a r z y ñ s k a, H. Tc h ó r z e w s k a - K a b a t a: Biblioteka
Narodowa w Warszawie: tradycja i wspó³czesno�æ. Warszawa 2003, s. 9.

5 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2006. Warszawa 2007, s. 143.
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W procesie formowania siê licznych skupisk polonijnych w �wiecie wy-
odrêbniæ mo¿na kilka okresów albo � inaczej mówi¹c � fal wychod�stwa
z Polski.

Pierwsza fala, licz¹ca kilkana�cie tysiêcy emigrantów politycznych, wy-
p³ynê³a z ziem polskich w wyniku st³umionych przez zaborców powstañ
narodowych. W tej fali Polaków patriotów znalaz³o siê wielu wybitnych
polityków, wojskowych i twórców.

Druga fala, obejmuj¹ca 3,5 mln osób, opu�ci³a ziemie polskie w latach
1870�1913. By³a to g³ównie emigracja ekonomiczna, która znalaz³a lepsze
warunki bytu, przede wszystkim w USA oraz pañstwach Europy Zachodniej.

Odzyskanie niepodleg³o�ci w 1918 roku nie zmieni³o trudnej sytuacji
ekonomicznej Polaków. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego wy-
emigrowa³o z Polski w celach zarobkowych ponad 2,5 mln osób. By³a to
trzecia fala wychod�cza. £¹cznie wiêc w latach 1870�1938 ojczyznê opu-
�ci³o ponad 6 mln ludzi, g³ównie w wieku produkcyjnym.

Czwarta fala emigrantów zwi¹zana by³a z wydarzeniami II wojny �wia-
towej, w których wyniku poza granicami okupowanej Polski znalaz³o siê
oko³o 3 mln osób. Z tej liczby, jak podaje londyñski �Dziennik Polski�
z 21 maja 1988 roku, Armia Czerwona z chwil¹ zajêcia w 1939 roku wschod-
nich rubie¿y pañstwa zes³a³a na Syberiê i za Kaukaz co najmniej 1,7 mln
naszych obywateli. Genera³ W³adys³aw Anders zdo³a³, w ramach dwóch
ewakuacji w roku 1942, ocaliæ 114 462 osoby. W sumie, na podstawie dwóch
umów Polski z ZSRR, w latach 1945�1950 powróci³o do Polski oko³o 300 tys.
osób.

Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej na Zachodzie pozosta³o oko³o 800
tys. polskich uchod�ców � powszechnie nazwanych emigracj¹ niepodleg³o-
�ciow¹. Uchod�stwo i emigracja wojenna oraz powojenna z Polski szczegól-
nie obfitowa³y w jednostki utalentowane, gdy¿ w jej ³onie znale�li siê licz-
ni uczeni, arty�ci, wojskowi i politycy okresu miêdzywojennego � by³a to
niew¹tpliwie spora czê�æ elity narodu polskiego. Do emigracji niepodleg³o-
�ciowej do³¹cza³y kolejne fale rodaków. W latach 1945�1955 wyemigrowa-
³o z naszego kraju oko³o 600 tys., a w latach 1956�1979 dalszych 800 tys.
obywateli.

W ostatniej dekadzie XX wieku emigrowa³o z Polski ka¿dego roku �red-
nio oko³o 100 tys. osób. Nale¿y dodaæ, ¿e wiêkszo�æ emigrantów tego okresu
to ludzie m³odzi, wykszta³ceni, dobrze przygotowani zawodowo i ciesz¹cy
siê spo³ecznym uznaniem w krajach swego osiedlenia.

Nie sposób nie wspomnieæ o najnowszej emigracji, która osi¹gnê³a apo-
geum po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Wraz z wychod�stwem
w celach typowo zarobkowych z kraju wyjechali ludzie wykszta³ceni, poszu-
kuj¹cy lepszej perspektywy ¿yciowej, wiêkszej stabilizacji materialnej i so-
cjalnej oraz mo¿liwo�ci dalszego rozwoju.

11 Kultura...
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Charakteryzuj¹c Poloniê6, nale¿y przeanalizowaæ ponad 40 pañstw
�wiata, w których znajduj¹ siê skupiska emigrantów z przyczyn ekono-
micznych, ale te¿ politycznych. Najliczniejsza diaspora polska znajduje siê
w Stanach Zjednoczonych i w republikach by³ego ZSRR.

Przeprowadzony w USA spis ludno�ci w 2000 roku wykaza³, ¿e ¿y³o tam
273 646 269 osób, w tym Amerykanów polskiego pochodzenia 9 050 122,
co stanowi³o 3,31% ludno�ci deklaruj¹cej polskie pochodzenie. Najwiêksze
skupiska Polaków i osób polskiego pochodzenia zarejestrowano w tym roku
w Nowym Jorku (5,3% populacji nowojorskiej), w stanie Illinois z me-
tropoli¹ w Chicago (7,78%), New Jersey (7,29%), w stanie Pensylwania
(7,0%). Oczywi�cie, Amerykanie polskiego pochodzenia ¿yj¹ we wszystkich
stanach.

Poza USA najliczniejsze skupiska Polonii znajduj¹ siê w kolejno�ci: w Bra-
zylii, Kanadzie, Argentynie, Australii, Paragwaju, Meksyku, Nowej Zelan-
dii i Wenezueli.

Wed³ug polskich szacunków diaspora7 polska w by³ym ZSRR liczy³a pod
koniec dekady lat osiemdziesi¹tych XX wieku oko³o 3 mln osób. W 2002 roku
najliczniejsze skupiska ludno�ci polskiej, wed³ug szacunków, by³y na Bia³o-
rusi � ponad 1 mln, Ukrainie � ponad 700 tys., Litwie � 300 tys., w Fede-
racji Rosyjskiej � ponad 100 tys., Kazachstanie � oko³o 80 tys., Mo³dawii
� oko³o 6 tys., Estonii � oko³o 3,5 tys., Gruzji � oko³o 2,5 tys., w pozo-
sta³ych pañstwach na Wschodzie (Tad¿ykistan, Armenia, Uzbekistan
i inne) � 30 tys. osób.

W europejskich pañstwach, poza Europ¹ Wschodni¹, najliczniejsze sku-
piska Polaków zamieszkuj¹ trzy pañstwa: Niemcy � ponad 1,1 mln, Fran-
cjê � oko³o 850 tys., i Wielk¹ Brytaniê � obecnie, wed³ug ró¿nych �róde³,
od 800 tys. do 1,3 mln Polaków (trzeba zaznaczyæ, ¿e w 2000 roku polska
emigracja w Zjednoczonym Królestwie liczy³a �zaledwie� 110 tys. ludzi).

Skupiska Polonii (i polskiej mniejszo�ci narodowej w odniesieniu do
Czech, S³owacji i Wêgier), licz¹ce od kilkunastu do kilkudziesiêciu tysiêcy,
znajduj¹ siê w Szwecji, Belgii, Austrii, Grecji, we W³oszech, w Holandii, Da-
nii i na Wêgrzech. Liczebno�æ wspó³czesnych imigrantów w Republice Po-
³udniowej Afryki szacuje siê na oko³o 17 tys. osób � to najwiêksze skupi-
sko Polonii w ca³ej Afryce. W innych pañstwach afrykañskich, zw³aszcza
w Afryce Pó³nocnej, np. w Tunezji, w Algierii, Libii, Maroku, Egipcie, ¿yje
od kilkudziesiêciu do kilkuset osób. Równie¿ drobne skupiska Polonii s¹

6 Por. w niniejszej ksi¹¿ce artyku³ M. K a l c z y ñ s k i e j: Z problematyki badawczej
nad kultur¹ ksi¹¿ki polskiej za granic¹, s. 46, przypis 4.

7 Diaspora � terminem tym obejmuje siê skupiska i spo³eczno�ci ¿yj¹ce w rozpro-
szeniu w wyniku zaistnia³ych sytuacji ¿yciowych, zarówno dobrowolne, jak i przymu-
sowe emigracje.
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w Zjednoczonych Emiratach Arabskich � szacunkowo ¿yje tam oko³o 800
osób polskiego pochodzenia8.

Zró¿nicowanie rynków prasy polonijnej

W �wietle przytoczonych danych rzecz¹ naturaln¹ wydaje siê poszu-
kiwanie przez polskich emigrantów sposobów kultywowania polskiej trady-
cji, jêzyka, kultury i obyczajów. Skupiska Polonii tworz¹ ró¿nego rodzaju
organizacje, stowarzyszenia, towarzystwa, grupy i ko³a. Czêsto efektem
tych spotkañ, przemy�leñ, refleksji oraz informacji s¹ publikacje w formie
broszur, biuletynów, gazetek czy wreszcie dzienników. W ka¿dym z nich
dominuj¹ motywy: têsknota za Polsk¹ oraz inicjatywy dzia³añ dla utrzy-
mania polsko�ci na obcej ziemi.

Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e gazety i periodyki redagowane
przez Polaków b¹d� osoby polskiego pochodzenia ukazuj¹ siê na ca³ym
�wiecie. Niektóre wydawane s¹ ca³kowicie w jêzyku polskim, inne s¹ ju¿
dwujêzyczne b¹d� redagowane w jêzyku kraju osiedlenia Polaków (zob.
rys. 1.).

Rys. 1. Schemat podzia³u prasy polonijnej wed³ug kryterium jêzykowego
� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

8 Opracowanie w³asne na podstawie dostêpnej literatury.
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Ukazuj¹ce siê polonika zagraniczne mo¿na podzieliæ wed³ug nastêpu-
j¹cych kryteriów:
� czêstotliwo�ci ukazywania siê (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, mie-

siêczniki, kwartalniki, pó³roczniki i roczniki);
� zawarto�ci tematycznej (czasopisma kombatanckie, naukowe, religijne,

dla dzieci i m³odzie¿y i inne);
� jêzyka (polski lub kraju, w którym periodyk jest wydawany).

Ka¿de z tych kryteriów okre�la czytelnika i ewentualne dochody ze
sprzeda¿y czasopisma. W odniesieniu do gazety czytelnik czêsto jest sam
twórc¹ i dziêki temu odzwierciedla zapotrzebowanie okre�lonego �rodowiska
na dany typ tematyczny wydawnictwa. Z innej strony sam jêzyk stanowi
barierê na �obcym� terytorium i jest jednocze�nie wyró¿nikiem integruj¹-
cym �rodowisko. Decyduje o odbiorcy i wadze w utrwaleniu narodowej to¿-
samo�ci, jak¹ przywi¹zuj¹ �rodowiska polonijne na ca³ym �wiecie. Ten
aspekt czasopisma, wspólny dla wszystkich poloników ukazuj¹cych siê poza
granicami naszego kraju, pokazuje zale¿no�æ wydawców od wielko�ci grup
narodowych. Nie jest w³a�ciwa analiza polonijnych �rodowisk twórczych
w ujêciu ogólnym. Ka¿dy kraj, chocia¿by ze wzglêdu na uwarunkowania
polityczne, obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a tak¿e liczebno�æ polskiej diaspo-
ry, ma odrêbny i niepowtarzalny charakter.

Analizuj¹c brytyjski rynek poloników zagranicznych, nie sposób pomi-
n¹æ najwa¿niejszych czasopism, które przez lata zdoby³y wiern¹ rzeszê
czytelników. Takie tytu³y, jak: �Dziennik Polski� i �Tydzieñ Polski�, ukazu-
j¹ce siê od 69 lat, czy �Skrzyd³a�, �Goniec Karpacki� oraz �Wêze³ek�, otwie-
raj¹ listê najznamienitszych i najstarszych czasopism ukazuj¹cych siê na
terenie Zjednoczonego Królestwa. Pisma te tworzyli Polacy emigracji wo-
jennej, jednak zasiêgiem oraz poruszanymi aktualnymi problemami docie-
raj¹ równie¿ dzi� do wspó³czesnego czytelnika. Ich wk³ad w funkcjonowa-
nie polskiej prasy na rynku wydawniczym w Wielkiej Brytanii jest nieoce-
niony. To w³a�nie te czasopisma umo¿liwi³y nowej fali emigracyjnej odna-
lezienie siê w pierwszych, najciê¿szych chwilach w �nowej ojczy�nie�. Uza-
sadnione wiêc s¹ pytania: Czy wraz z najnowsz¹ fal¹ emigracji rynek prasy
polonijnej potrzebuje nowych tytu³ów? Czy utworzenie nowych poloników
nie spowoduje rozproszenia odbiorców i spadku poziomu merytorycznego
zamieszczanych artyku³ów?

O ile tytu³y ukazuj¹ce siê ju¿ od lat maj¹ swoje wierne grono czytelni-
cze, o tyle prasa ukazuj¹c¹ siê od niedawna musi walczyæ o czytelnika.
W tym wypadku w znacznej mierze odbiorca prasy kreuje jej zawarto�æ. Na
pierwszy plan wybija siê przede wszystkim cel emigracji Polaków na Wyspy
� a wiêc poprawa warunków ekonomicznych i wszystkich aspektów z nimi
zwi¹zanych, tj.: og³oszenia z ofertami pracy, zakwaterowania, o mo¿liwo-
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�ciach komunikacji, rozmówki polsko-angielskie oraz artyku³y i informacje
dotycz¹ce tzw. pierwszych kroków w Anglii. W ka¿dym czasopi�mie polonij-
nym tego typu tre�ci zajmuj¹ od 20% a¿ do 70% ka¿dego numeru. Drugie
miejsce, pod wzglêdem wielko�ci zamieszczanych materia³ów, zajmuj¹ ar-
tyku³y dotycz¹ce bie¿¹cych spraw lokalnych spo³eczno�ci, np.: informacje
o koncertach miejscowych i polskich artystów, o zebraniach organizacji po-
lonijnych. Równie wiele miejsca prasa polonijna po�wiêca sprawom zwi¹-
zanym z Ojczyzn¹. Dziêki tym informacjom czasopisma te nie tylko pod-
trzymuj¹ wiêzi z Polsk¹, ale równie¿ mobilizuj¹ naszych rodaków do czyn-
nego uczestniczenia w wydarzeniach krajowych, np. w wyborach parla-
mentarnych, prezydenckich, zbiórkach pieniêdzy na Wielk¹ Orkiestrê
�wi¹tecznej Pomocy.

Tego typu wiadomo�ci znajdziemy w nowym periodyku ukazuj¹cym siê
w Anglii pt. �Cooltura: Tygodnik Polski w Wielkiej Brytanii�. Czasopismo
to tu¿ po spisie tre�ci zamieszcza dwustronicowy przegl¹d prasy polskiej.
Redakcja tygodnika w za³o¿eniach ma na celu dotarcie do jak najwiêksze-
go grona odbiorców. Do siêgniêcia po ten periodyk czytelnika maj¹ za-
chêciæ m.in. wszechstronno�æ zamieszczanych artyku³ów, du¿a liczba to-
warzysz¹cych kolorowych ilustracji, porêczny format oraz jako�æ papie-
ru. Trzeba podkre�liæ, i¿ �Cooltura� to periodyk o ambicjach znacznie prze-
kraczaj¹cych bie¿¹ce problemy. Autorzy chc¹, by na ³amach ich czasopi-
sma ukazywa³y siê nie tylko materia³y zwi¹zane z �rozk³adem przylotów
i odlotów� na Heathrow czy Gatwick, ale równie¿, a mo¿e przede wszyst-
kim recenzje filmów, spektakli, wywiady z aktorami, re¿yserami, lud�mi
kultury i sztuki. Wszystkie te informacje znajdziemy na 110 stronach tego
periodyku.

Kolejnymi nowymi wydawnictwami na rynku brytyjskim s¹: �Goniec
Polski�, �Nowy Czas� oraz �¯ycie na Wyspach�. Ka¿de z tych czasopism swo-
j¹ odrêbno�ci¹ oraz zró¿nicowaniem edytorskim jest kierowane do innego
odbiorcy, dziêki czemu wype³nia przestrzeñ na rynku wydawniczym. Du¿e
znaczenie ma ogromna rozpiêto�æ tematyczna zamieszczanych w nich arty-
ku³ów: od powa¿nych felietonów spo³eczno-politycznych, porad prawnych,
og³oszeñ imprez kulturalnych a¿ do przepisów kulinarnych, informacji
z biur podró¿y oraz dobrej rozrywki. Podobne informacje mo¿na znale�æ
w innych, nowych tytu³ach czasopism ukazuj¹cych siê w Szkocji i Irlandii,
których liczba ro�nie wprost proporcjonalnie do liczby Polaków zamieszku-
j¹cych te tereny. �Zmywak�, �Szkocka�, �G³os Polski� (Edynburg), �Polski
Express� (Dublin), �¯ycie w Irlandii� to tylko niektóre z nich trafiaj¹ce do
r¹k czytelników. Choæ w�ród nich s¹ periodyki o do�æ zabawnym tytule, to
sprawy w nich poruszane nie s¹ ju¿ tak b³ahe. Redaktorzy �Polskiego
Expressu� tak mówi¹ o swoich priorytetach: �Jeste�my zespo³em m³odych



166 Krzysztof Alberski

ludzi, którzy chc¹ zmieniæ wizerunek Polaków w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. Robimy gazetê blisk¹ Czytelnikom.
Nie boimy siê trudnych tematów, chcemy pomagaæ »zagubionym« na an-
gielskiej ziemi. Naszym najwiêkszym marzeniem jest tworzenie gazety, któ-
ra bêdzie pomostem pomiêdzy dojrza³¹ emigracj¹ i lud�mi, którzy przyje-
chali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004�.

Nowe czasopisma polonijne pokaza³y jeszcze jeden bardzo istotny
aspekt rynku wydawniczego w Anglii. Otó¿ nowa fala emigracji, poszuku-
j¹c swej w³asnej to¿samo�ci, potrafi³a stworzyæ prasê kierowan¹ do okre�lo-
nego adresata, nie niszcz¹c ani nie neguj¹c dorobku redakcji dzia³aj¹cych
od lat na Wyspach. Co wiêcej, potrafi wyci¹gaæ wnioski z do�wiadczeñ
swych poprzedników, jest jednak bardziej przygotowana pod wzglêdem
merytorycznym. Redakcje s¹ �wiadome, ¿e to czytelnik w najwiêkszym
stopniu okre�la zawarto�æ czasopisma polonijnego. Równie¿ z tego powo-
du wszystkie nowe periodyki wychodz¹ w jêzyku polskim i tylko nieliczne
maj¹ fragmenty artyku³ów t³umaczone na jêzyk angielski. Z jednej stro-
ny integruje to nasz¹ spo³eczno�æ na Wyspach, z drugiej za� � izoluje od
spo³eczno�ci lokalnych.

O ile polonijna prasa ukazuj¹ca siê na Zachodzie i w Stanach Zjedno-
czonych przez lata utrzymuje siê na rynku wydawniczym, o tyle periody-
ki wychodz¹ce na wschód od naszej granicy maj¹ ogromne problemy z do-
tarciem do odbiorcy. Wynika to przede wszystkim z problemów natury spo-
³eczno-politycznej, ekonomicznej oraz mentalnej. Polskie gazety na Wscho-
dzie tylko w nielicznych wypadkach otrzymuj¹, zgodnie ze standardami
miêdzynarodowymi, pomoc finansow¹ nale¿n¹ prasie mniejszo�ci narodo-
wych od pañstw, w których s¹ wydawane. W tej sytuacji dla utrzymania
wielu tytu³ów niezbêdna sta³a siê pomoc z Polski. Udziela siê jej w ramach
programu pomocy polskiej prasie, finansowanego przez Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej. Od 1996 roku program ten realizuje Fundacja Pomocy Pola-
kom na Wschodzie. Od chwili przekazania programu pomocy prasie polskiej
jednemu podmiotowi, tj. Fundacji, sta³a siê ona systematyczna i przemy-
�lana. Celem Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamiesz-
ka³ych w Europie �rodkowej i Wschodniej przez:
� podtrzymywanie polsko�ci dziêki upowszechnianiu znajomo�ci jêzyka

polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych;
� poprawê sytuacji spo³ecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy et-

nicznej;
� tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pog³êbianie wiêzi miêdzy �ro-

dowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków;
� pozyskanie �rodowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do wspó³dzia-

³ania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.
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Po kilkudziesiêciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczê³y ukazywaæ
siê niezale¿ne polskie gazety na Wschodzie. �G³os znad Niemna� � ty-
godnik Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, i �Nasza Gazeta� � tygodnik
Zwi¹zku Polaków na Litwie, otwieraj¹ listê, na któr¹ ka¿dego roku wpi-
suj¹ siê nowe tytu³y. Gazety te wydaj¹ zarówno zwi¹zki i stowarzysze-
nia (np. �Nasza Gazeta�, �Dziennik Kijowski�, �Nasza Polonia�, �Polak
na £otwie�, �G³os znad Niemna�), jak i polskie wspólnoty parafialne i die-
cezjalne (np. �Wo³anie z Wo³ynia�, �Spotkania�, �Rado�æ Wiary�, �List do
Ciebie�) oraz spó³ki prywatne (np. �Kurier Wileñski�). Ka¿de �rodowisko
polskie, które zdecydowa³o siê wydawaæ gazetê, wyra�nie okre�la zadania
jakie ma ona spe³niaæ. W wypadku �Naszej Gazety� i �G³osu znad Niemna�,
reprezentuj¹cych Zwi¹zek Polaków na Litwie i Bia³orusi, najwa¿niejsz¹
spraw¹ by³o integrowanie �rodowisk polskich, promocja jêzyka i kultury
polskiej, promocja regionu, w którym zamieszkiwa³a ludno�æ polska, oraz
pomoc w zachowaniu w³asnej to¿samo�ci narodowej. �G³os znad Prego³y�
� miesiêcznik Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie � za swe
g³ówne zadania przyj¹³ integrowanie kaliningradzkiej Polonii i informo-
wanie o jej ¿yciu, prezentowanie sukcesów polskiego biznesu w Kalinin-
gradzie, promowanie jêzyka polskiego w�ród zainteresowanych naszym
krajem Rosjan. �S³owo Ojczyste�, wydawane przez Polsk¹ Macierz Szkol-
n¹ na Bia³orusi, pismo typowo specjalistyczne, adresowane jest do nauczy-
cieli jêzyka polskiego i ma spe³niaæ funkcjê pomocy merytorycznej. �List do
Ciebie� � miesiêcznik wydawany przez parafiê rzymskokatolick¹ w S³o-
nimiu (Bia³oru�) � chce pomóc w poznaniu Boga i Ko�cio³a, zapoznawaæ
z histori¹ Ko�cio³a, miasta. Intencj¹ wydawców tej gazety jest te¿ integra-
cja �rodowiska.

Spotkania wydawców prasy polskiej, organizowane co dwa lata przez
Fundacjê Pomocy Polakom na Wschodzie, umo¿liwi³y nawi¹zanie kon-
taktów z profesjonalnymi �rodowiskami dziennikarskimi w Polsce. Owo-
cem tych spotkañ by³o powo³anie we wrze�niu 2000 roku Zwi¹zku Dzien-
nikarzy Polskich na Wschodzie MEDIA POLSKIE � WSCHÓD, który
sta³ siê p³aszczyzn¹ nie tylko kontaktów wzajemnych, ale tak¿e now¹ szan-
s¹ podnoszenia kwalifikacji oraz poszerzenia mo¿liwo�ci poszczególnych
redakcji.

Jak wielkie znaczenie ma wiê� Polaków mieszkaj¹cych poza krajem,
pokazuje tak¿e dzia³alno�æ Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennika-
rzy i T³umaczy w Europie (APAJTE)9.

9 Por. artyku³ w niniejszej ksi¹¿ce: A. K a l i n o w s k a - B o u v y: Promocja ksi¹¿ki
i prasy polonijnej w dzia³alno�ci Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³u-
maczy w Europie � APAJTE.
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Proces gromadzenia bie¿¹cych czasopism polonijnych
w Bibliotece Narodowej

Jednym z podstawowych zadañ Narodowej Ksi¹¿nicy jest gromadze-
nie, opracowywanie, przechowywanie i udostêpnianie materia³ów zawie-
raj¹cych utrwalony wyraz my�li ludzkiej, niezale¿nie od sposobu jej zapi-
su. Biblioteka gromadzi dokumenty: drukowane (pi�miennicze, kartogra-
ficzne, ikonograficzne i muzyczne), d�wiêkowe, audiowizualne i elektro-
niczne. W�ród nich szczególne znaczenie maj¹ polonika, czyli wszystkie pu-
blikacje polskie lub Polski dotycz¹ce, wydane za granic¹.

Zadaniem Biblioteki Narodowej jest wieczyste gromadzenie dwóch eg-
zemplarzy tych samych publikacji, by polska my�l intelektualna, a tak¿e
historia polskiego wychod�stwa przetrwa³a i by³a dostêpna kolejnym poko-
leniom. Ka¿dy otrzymany dokument jest starannie opracowywany, prze-
chowywany oraz rejestrowany w bibliografii Polonica zagraniczne.

Bie¿¹cy, roczny wp³yw czasopism polonijnych do Biblioteki Narodowej
oscyluje wokó³ 320 tytu³ów, gromadzonych w dwóch egzemplarzach. To
najwiêksza kolekcja, obejmuj¹ca oko³o 65�70% wszystkich obecnie uka-
zuj¹cych siê na �wiecie czasopism polonijnych (najwiêcej ze Stanów Zjed-
noczonych; 26% wszystkich poloników gromadzonych w BN stanowi¹ w³a-
�nie te wydawane w USA).

Ka¿dego roku do zbiorów Biblioteki Narodowej wp³ywa na bie¿¹co 318
tytu³ów czasopism polskich ukazuj¹cych siê poza granicami kraju. Dla po-
równania mo¿na przytoczyæ dane z 1993 roku, kiedy Biblioteka rejestro-
wa³a oko³o 170 tytu³ów czasopism polonijnych10; w 2000 roku bie¿¹cy
wp³yw poloników oscylowa³ wokó³ 250 tytu³ów; w 2004 roku zarejestrowa-
no 290 tytu³ów poloników, natomiast w roku 2006 wp³yw periodyków po-
lonijnych do naszej ksi¹¿nicy wyniós³ 335 tytu³ów (zob. rys. 2.). Najwiêksz¹
czê�æ z nich stanowi¹ dary wydawców, �rodowisk polonijnych oraz sponso-
rów (w 2006 roku 232 tytu³y w 259 egzemplarzach stanowi³y dary; 41 ty-
tu³ów w 54 egzemplarzach otrzymano w ramach wymiany z innymi biblio-
tekami; 62 tytu³y pozyskano przez kupno � nie by³a to jednak bie¿¹ca
prenumerata periodyków polonijnych, lecz retrospektywne uzupe³nienie
zbiorów BN). Pomimo ci¹g³ych zmian na rynku wydawniczym liczba cza-
sopism polonijnych gromadzonych w Bibliotece stale wzrasta.

W�ród tytu³ów poloników zagranicznych s¹ zarówno te najbardziej re-
prezentatywne dla polonijnych �rodowisk twórczych, wp³ywaj¹ce regular-
nie, jak i te ukazuj¹ce siê okazyjnie.

10 K. R a c z k o w s k a: Polsk¹ czcionk¹. Warszawa 1994.
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Rys. 2. Gromadzenie prasy polonijnej w BN
� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

Biblioteka Narodowa ma informacje o wielu nowych tytu³ach, które po-
jawi³y siê w ostatnich latach. Czê�æ z nich to tzw. efemerydy, zawieszone
po wydaniu jednego lub kilku numerów, inne rozwijaj¹ siê we wspó³pra-
cy z wydawcami krajowymi. Nie wszystkie jednak docieraj¹ do zbiorów
narodowej ksi¹¿nicy. Spowodowane to bywa brakiem kontaktu pomiêdzy
wydawnictwami a Bibliotek¹, czasami trudn¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ przys³a-
nie Bibliotece gratisów � sytuacj¹ finansow¹ redakcji.

Biblioteka Narodowa, co jej pracownicy sobie u�wiadamiaj¹, tylko czê-
�ciowo wywi¹zuje siê ze statutowych obowi¹zków w odniesieniu do tego
typu materia³u, którego jest dosyæ sporo, bior¹c pod uwagê wstêpn¹ selekcjê
dokonywan¹ w Sekcji Zagranicznych Wydawnictw Ci¹g³ych BN. Starania-
mi tej¿e komórki zbiory biblioteki wzbogacaj¹ siê co roku o nowe pozycje
(�rednio to 50�80 tytu³ów poloników rocznie), które dopiero wchodz¹ na
ten trudny i hermetyczny rynek wydawniczy na �wiecie. Jednak trudno-
�ci w dotarciu do redakcji, czêsto niemaj¹cych w³asnego lokum, oraz brak
mo¿liwo�ci prenumeraty za po�rednictwem firm specjalizuj¹cych siê w spro-
wadzaniu prasy do kraju zwykle uniemo¿liwiaj¹ Bibliotece pozyskanie tych
publikacji. Jedynie dobra wola i wyrozumia³o�æ redakcji periodyków i pry-
watne kontakty pozwalaj¹ wzbogaciæ ksi¹¿nicê w nowe, cenne pozycje.
Mimo napotykanych trudno�ci zabiegi pracowników Biblioteki odnosz¹
zamierzony skutek, czego dowodem jest najliczniejsza w Polsce, a co za tym
idzie � najcenniejsza kolekcja prasy polonijnej w kraju.

Czasopisma polonijne s¹ bardzo trudnym rodzajem dokumentów. K³o-
poty pojawiaj¹ siê ju¿ w trakcie zamawiania interesuj¹cego periodyku �
od braku zrozumienia ze strony redakcji (sposób nabycia � dary) po
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ograniczenia prawne zwi¹zane ze sprowadzaniem poloników do Polski
(sposób nabycia � kupno � prenumerata, tylko na zasadach okre�lonych
przepisami dotycz¹cymi przetargów o zamówieniach publicznych). Bior¹c
pod uwagê kompletno�æ otrzymywanych periodyków, najkorzystniej pre-
zentuje siê sposób pozyskania dziêki wymianie z zagranicznymi partnera-
mi BN. S¹ to w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci �rednie lub du¿e o�rodki nauko-
we i narodowe, w których ze zrozumieniem podchodzi siê do tej problema-
tyki. Wiêkszo�æ poloników zagranicznych wp³ywa do BN dziêki darom �
236 tytu³ów, na wymianê przypadaj¹ 72 tytu³y. Ze wzglêdu na ogranicze-
nia wynikaj¹ce z przepisów dotycz¹cych przetargów (brak mo¿liwo�ci re-
alizacji dostawy poloników przez wyspecjalizowane firmy po�rednicz¹ce
w sprzeda¿y prasy) ¿aden tytu³ czasopisma polonijnego nie jest objêty sta³¹
prenumerat¹ (por. rys. 3.).

Rys. 3. �ród³a wp³ywu czasopism polonijnych do BN (dane na 15 lutego 2007)
� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

Nieliczne egzemplarze kupuj¹ od prywatnych oferentów pracownicy
Sekcji Zakupów (w sumie w roku 2006 zakupiono 62 tytu³y). Jedyn¹ mo¿-
liw¹ alternatyw¹ jest indywidualna prenumerata bezpo�rednio u wydawcy
lub redakcji czasopisma. Jednak¿e zawsze w takich sytuacjach nale¿y braæ
pod uwagê mo¿liwo�æ utraty czê�ci poniesionych kosztów finansowych
przez BN, co bywa spowodowane czêstymi zmianami w zespole redakcyj-
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nym, roz³amami w strukturach instytucji sprawczych periodyków itp. Bi-
blioteka tylko czasami otrzymuje drugi egzemplarz czasopism polonijnych,
uzyskiwanych dziêki darom i wymianom. Nawet je�li otrzymuje dany ty-
tu³ w dwóch egzemplarzach, to rzadko z jednego �ród³a. Pracownicy Sek-
cji Zagranicznych Wydawnictw Ci¹g³ych BN oraz innych sekcji wspó³pra-
cuj¹cych inicjuj¹ nowe kontakty z redakcjami, a co za tym idzie � pozy-
skiwanie nowych tytu³ów dla BN.

�ród³em informacji o dorobku intelektualnym rodaków mieszkaj¹cych
poza granicami naszego kraju s¹ równie¿ o�rodki polonijne rozproszone
po ca³ym �wiecie. Biblioteka wspó³pracuje ze znakomit¹ wiêkszo�ci¹ z nich
� pocz¹wszy od dalekich kresów Syberii, przez stowarzyszenia w Austra-
lii i Nowej Zelandii, skoñczywszy na zwi¹zkach polonijnych w Afryce,
Argentynie i Stanach Zjednoczonych. £¹cznie to ponad 400 o�rodków
i polonijnych �rodowisk twórczych. Jak wielka jest liczba organizacji polo-
nijnych na �wiecie, pokaza³ III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który
odby³ siê w Warszawie w dniach 22�26 wrze�nia 2007 roku. Wziê³o w nim
udzia³ oko³o 400 uczestników z ponad 60 krajów11. To spotkanie u�wia-
domi³o, jak ró¿norodna jest Polonia, a jednocze�nie, jak silne wiêzy ³¹cz¹
j¹ z Polsk¹. W ogromnej mierze to dziêki Polonii kultura polska na �obcej
ziemi� nie zanika i jest pielêgnowana przez nastêpne pokolenia. Ró¿no-
barwno�æ Polonii widoczna jest przez pryzmat mnogo�ci form artystycznych,
czêsto wykraczaj¹cych poza o�rodki i domy polonijne. Jej dzia³alno�æ wp³y-
wa bezpo�rednio na stosunek spo³eczeñstwa danego pañstwa do kra-
ju le¿¹cego nad Wis³¹. O�rodki, stowarzyszenia, a przede wszystkim ludzie
je tworz¹cy oraz w nich pracuj¹cy to ambasadorzy Polski w najlepszym tego
s³owa znaczeniu. To oni, organizuj¹c np. tradycyjne, polskie Wigilie (do-
celowo nie tylko dla Polaków) czy spotkania integracyjne, dowodz¹, jak
wielki jest wk³ad naszych rodaków w dorobek kulturowy krajów, w których
siê osiedlili. Z jednej strony asymilacja z �miejscowym �rodowiskiem�, z dru-
giej za� �wiadomo�æ w³asnej to¿samo�ci � �wiadcz¹ o sile Polonii. Jednym
z aspektów aktywno�ci naszych rodaków poza granicami kraju jest ich
dzia³alno�æ w sferze literackiej. Lokalne spo³eczno�ci wykazuj¹ ogrom-
ne zapotrzebowanie na polsk¹ literaturê. Pisma tworzone poza granicami
naszego kraju powinny znale�æ siê w zbiorach Biblioteki Narodowej, po-
wo³anej do ¿ycia m.in. w tym celu. Dziêki pieczo³owito�ci opracowania
i przechowywania ka¿dy autor, redaktor czy wydawca mo¿e byæ pewny,
¿e jego dzie³o przetrwa wieki w tej instytucji i bêdzie dostêpne nastêpnym
pokoleniom.

11 Dostêpny w World Wide Web: <http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=
og70922> [dostêp: 20.09.2007].
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Polonika zagraniczne stanowi¹ istotne �ród³o informacji przede wszyst-
kim dla emigrantów. Tworz¹ i jednocz¹ spo³eczno�æ oraz podtrzymuj¹ na-
rodow¹ to¿samo�æ na obcej ziemi. Dla instytucji zajmuj¹cej siê gromadze-
niem tego typu dokumentów pi�mienniczych, czasopisma s¹ nieocenionym
�ród³em informacji o ¿yciu Polaków poza granicami kraju, o organizacjach
i stowarzyszeniach. Czytelnikom krajowym polonika zagraniczne dostar-
czaj¹ niezbêdnych wiadomo�ci � zarówno badaczom zajmuj¹cym siê ana-
liz¹ migracji w aspektach spo³ecznych, kulturowych i socjologicznych, jak
i osobom planuj¹cym wyjazd z Polski � nie tylko jako emigranci, lecz rów-
nie¿ jako tury�ci. Od 2004 roku odnotowuje siê znacz¹cy wzrost wypo¿y-
czeñ prasy polonijnej z krajów Unii Europejskiej. Biblioteka jako centrum
informacji naukowej jest najlepszym miejscem do gromadzenia tego typu
materia³ów, a tak¿e stanowi idealne miejsce do promocji i poszerzania grona
czytelniczego.

r
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Czasopi�miennictwo uchod�ców polskich
na Wêgrzech w czasie II wojny �wiatowej �

zarys problematyki

Jednym z ma³o znanych problemów w dziejach polskiego pi�miennic-
twa jest niezbyt dok³adnie zbadana sprawa dzia³alno�ci wydawniczej
uchod�ców polskich na Wêgrzech w czasie II wojny �wiatowej. O ile histo-
rycy do�æ dobrze opisali procesy polityczne tamtego okresu, o tyle nadal
badania nad okoliczno�ciami pobytu uchod�ców podejmuj¹ nieliczni �
najczê�ciej s¹ to osoby bêd¹ce �wiadkami wydarzeñ lub w jaki� sposób
z nimi zwi¹zane. Zrozumia³e jednak, ¿e bez fachowej wiedzy osoby takie
nie mog¹ ogarn¹æ ca³o�ci zagadnienia, nie�wiadomie pomijaj¹ czasem istot-
ne fakty lub eksponuj¹ mniej znacz¹ce.

W niniejszym artykule spróbujemy zarysowaæ, jak znacz¹ce s¹ doko-
nania rodaków, którzy w ciê¿kich warunkach, z dala od Polski, z powodze-
niem podtrzymywali to¿samo�æ narodow¹, pamiêtaj¹c o dorobku kulturo-
wym ojczyzny, zak³adaj¹c wydawnictwa prasowe i ksi¹¿kowe.

Dzia³alno�æ pi�miennicza uchod�ców na Wêgrzech

Trudno dzi� ustaliæ ³¹czn¹ liczbê Polaków przebywaj¹cych na Wêgrzech
od wrze�nia 1939 roku. Najbardziej wiarygodne wydaj¹ siê wyliczenia
Istvána Lagzi, który szacuje tê zbiorowo�æ na oko³o 60 tys. ludzi, w tym
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oko³o 45 tys. wojskowych i 15 tys. cywilów1. Najpewniej jednak by³o ich
du¿o wiêcej, gdy¿ podczas wojennej zawieruchy nie sposób by³o dokonaæ
pe³nych obliczeñ2. Mimo ¿e oficjalnie pañstwo wêgierskie by³o sojusznikiem
Niemiec, to od pierwszych dni, kiedy to m³od¹ jeszcze granicê polsko-wê-
giersk¹ zaczê³y przekraczaæ rzesze cywilów i wojskowych, witano Polaków
bardzo serdecznie, ukazuj¹c im zawsze ¿yw¹ sympatiê3. Wobec tak wielkiej
rzeszy uchod�ców nie mog³y pozostaæ obojêtne w³adze wêgierskie, które ju¿
w po³owie wrze�nia wyda³y odpowiednie zarz¹dzenia, maj¹ce u³atwiæ przy-
jêcie i opiekê nad Polakami. Wojskowych internowano, pospiesznie organi-
zuj¹c dla nich obozy, wielu ¿o³nierzy zamieszka³o w prywatnych mieszka-
niach, oferowanych im przez ¿yczliwych Wêgrów � szczególnie dotyczy³o
to oficerów. Cywilów umieszczano w obozach. Polskie rodziny czêsto korzy-
sta³y z go�cinno�ci rodzin wêgierskich, które zaprasza³y ich do siebie
i udziela³y im dachu nad g³ow¹ we wspólnym mieszkaniu4. W szczytowym
okresie nap³ywu uchod�ców (koniec 1939 roku) obozy cywilne znajdowa-
³y siê w 47 miejscowo�ciach, wojskowe za� � w 1425. Pó�niej miejscowo�ci,
w których przebywali Polacy, ubywa³o; powodem by³y zorganizowane uciecz-
ki ¿o³nierzy do Francji (pó�niej do Wielkiej Brytanii i na Bliski Wschód) oraz
tworzenie specjalnych grup roboczych, w których ramach zorganizowane
wspólnoty uchod�ców uzyskiwa³y zezwolenie na pracê z dala od obozów.

Opiekê nad internowanymi ¿o³nierzami sprawowa³ XXI Departament
Ministerstwa Honwedów6, kierowany przez p³k. Zoltana Baló, wielkiego
przyjaciela Polaków7. Cywilami zajmowa³ siê specjalnie utworzony IX De-
partament Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, którym kierowa³ dr József
Antall, niezapomniany �ojciec Polaków�. Uchod�cy polscy powo³ali nato-
miast, maj¹ce ich oficjalnie reprezentowaæ, organizacje. Najbardziej zna-
n¹, dziêki jej przewodnicz¹cemu � Henrykowi S³awikowi8, by³ Komitet

1 A. To k a r s k i: W go�cinie u bratanków Wêgrów. Toruñ 1998, s. 47.
2 Najczê�ciej podaje siê tu liczbê przekraczaj¹c¹ 100 tys. osób, uwa¿a tak Adam

Tokarski, jak i Z. A n t o n i e w i c z, dziennikarz przebywaj¹cy na Wêgrzech w omawia-
nym okresie, w swoim artykule Uchod�cza prasa na Wêgrzech (1939�1944). �Rocznik
Historii Czasopi�miennictwa Polskiego� 1975,  z. 2�3, s. 285�309.

3 W�ród wielu relacji nie brakuje tych najbardziej wzruszaj¹cych, ze szczerymi
³zami wspó³czucia i dzieleniem siê ca³ym swoim dobytkiem z uchod�cami. Por. zw³asz-
cza: I. L a g z i: Uchod�cy polscy na Wêgrzech w latach drugiej wojny �wiatowej. Warszawa
1980, oraz Wspomnienia polskich uchod�ców na Wêgrzech. Warszawa 1999. Zob. dal-
sze przypisy.

4 A. To k a r s k i: W go�cinie u bratanków..., s. 22.
5 M. W i e l i c z k o: Polacy na Wêgrzech. Lublin 1977, s. 95�96.
6 Ministerstwo Honwedów by³o odpowiednikiem polskiego Ministerstwa Spraw

Wojskowych. Honvéd (wêg.): �obroñca ojczyzny�.
7 A. To k a r s k i: W go�cinie u bratanków..., s. 28.
8 G. £ u b c z y k: Polski Wallenberg: rzecz o Henryku S³awiku. Warszawa 2003, s. 27.
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Obywatelski do spraw Opieki nad Polskimi Uchod�cami na Wêgrzech. Pol-
skich wojskowych reprezentowa³o natomiast Przedstawicielstwo Polskich
¯o³nierzy Internowanych w Królestwie Wêgier, wystêpuj¹ce najczê�ciej jako
Polskie Przedstawicielstwo Wojska Polskiego. Wszystkie organizacje dba³y
o Polaków, staraj¹c siê, aby pobyt z dala od ogarniêtej wojn¹ ojczyzny up³y-
wa³ im w jak najlepszych warunkach. Trzeba przyznaæ, ¿e z zadañ wywi¹-
zywa³y siê znakomicie, a efektem ich dzia³añ by³o tak¿e dosyæ bogate, jak
na ówczesne warunki, ¿ycie kulturalne uchod�ców. Taki stan rzeczy, mimo
pojawiaj¹cych siê od czasu do czasu trudno�ci, trwa³ a¿ do marca 1944 roku,
kiedy to wkroczenie wojsk niemieckich na Wêgry spowodowa³o, ¿e uchod�cy
zmuszeni byli zaanga¿owaæ siê w dzia³alno�æ konspiracyjn¹ oraz organi-
zowaæ ucieczki za granicê.

Istotnym elementem ¿ycia, bez którego nie mogli siê obyæ Polacy na ob-
czy�nie, by³o pisane s³owo polskie. W³a�nie dzia³ania na polu kultury mo¿na
wskazaæ jako najbardziej godne podziwu, gdy¿ �wiadczy³y one o determi-
nacji, z jak¹ dbano o zachowanie narodowej to¿samo�ci za granic¹.

Uchod�ców polskich cechowa³ od pocz¹tku pobytu na Wêgrzech wielki
g³ód informacji ze �wiata, przede wszystkim z ogarniêtej wojn¹ Europy
i Polski. Wizytuj¹c polskie obozy uchod�ców, Jan Ulatowski, attache pra-
sowy Poselstwa RP w Budapeszcie, dostrzeg³ konieczno�æ szybkiego zorga-
nizowania centralnego �ród³a informacji w jêzyku polskim. Uzyska³ zezwo-
lenie urzêdowe na wydawanie czasopisma oraz zgromadzi³ potrzebne �rod-
ki finansowe. Budapeszteñski zak³ad graficzny �Athenaeum� podj¹³ siê dru-
ku pisma w jêzyku polskim, a nawet przydzieli³ w stolicy lokal dla redak-
cji. Pocz¹tkowo mie�ci³a siê ona przy Erzsébet körút 5, jednak ze wzglêdu
na panuj¹c¹ tam ciasnotê wyjednano wiêkszy lokal mieszcz¹cy siê dwa
domy dalej, pod numerem 9/11. W po³owie stycznia redakcja zaczê³a pra-
cê ju¿ w nowym miejscu, otrzymuj¹c tak¿e skromne wynagrodzenie (do tej
pory jej cz³onkowie utrzymywali siê z zasi³ku uchod�czego)9.

Pierwszy numer �Wie�ci Polskich� ukaza³ siê w �rodê, 2 listopada 1939
roku w formacie 42 x 29 cm jako pó³tygodnik. Ca³y nak³ad pierwszego
i drugiego numeru (8 tys. egz.) rozes³ano bezp³atnie do wszystkich obozów,
wzywaj¹c do prenumeraty kolejnych numerów. Cena prenumeraty mie-
siêcznej wynosi³a 1 pengö, a cena pojedynczego numeru � 10 fillerów. Na
wniosek komendanta obozu uchod�czego lub Polskiego Biura Opieki nad
Uchod�cami udzielano zni¿ki 40%. Oprócz zysków z prenumeraty pismo
utrzymywa³o siê tak¿e z dotacji Poselstwa RP, które do czasu jego likwidacji
w 1941 roku, sprawowa³o nadzór nad gazet¹10.

9 Ibidem, s. 296.
10 �Wie�ci Polskie� 1939, nr 1, za: K. K o w a l s k a: �Wie�ci Polskie� na Wêgrzech

w latach 1939�1944. Warszawa 2007, s. 18.
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Wkrótce sytuacja pisma ustabilizowa³a siê na tyle, ¿e mo¿na by³o za-
trudniæ dodatkowych dziennikarzy, a od numeru 9., z dnia 30 stycznia,
�Wie�ci� zaczê³y siê ukazywaæ trzy razy w tygodniu. Wi¹za³o siê to tak¿e
ze sta³ym wzrostem liczby prenumeratorów oraz materia³ów nadsy³anych
do druku przez czytelników. W 1943 roku na Wêgrzech nast¹pi³a zmiana
rz¹du na bardziej propolski, dziêki czemu uda³o siê uzyskaæ wiêksze przy-
dzia³y papieru. W rezultacie numer z dnia 9 lipca tego¿ roku ukaza³ siê ze
zmienion¹ numeracj¹, jako nr 1. (V), a tak¿e ze zwiêkszon¹ o 100% objê-
to�ci¹ (z czterech stron do o�miu)11.

Pierwszym redaktorem, pe³ni¹cym swe obowi¹zki przez dwa miesi¹ce,
by³ Jan Ulatowski. Od stycznia 1940 roku funkcjê tê przej¹³ Józef Winie-
wicz, by³y redaktor naczelny �Dziennika Poznañskiego�, który w drodze do
Francji zosta³ zatrzymany i poproszony o organizacjê rozpoczynaj¹cego
dzia³alno�æ pisma. Jednak ju¿ w po³owie roku zmuszony by³ do ucieczki
z Wêgier, a jego obowi¹zki przej¹³ i pe³ni³ do koñca wydawania �Wie�ci� dr
Zbigniew Ko�ciuszko, przebywaj¹cy na Wêgrzech jeszcze przed wybuchem
wojny korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej12.

Ostatni, 661, numer �Wie�ci Polskich� ukaza³ siê 24 marca 1944 roku.
Nastêpny, zapowiedziany ju¿ numer, nigdy siê nie ukaza³. W dniu 19 mar-
ca wojska niemieckie wkroczy³y na Wêgry, a gestapo zaczê³o natychmiast
aresztowaæ Polaków. W ostatniej chwili uda³o siê ocaliæ wiêkszo�æ dokumen-
tów redakcyjnych i wynie�æ je przed wkroczeniem policji do siedziby pisma13.

Nie mo¿na pomin¹æ znacz¹cej roli, jak¹ odegra³ podczas publikowania
�Wie�ci...� oraz innych wydawnictw polskich dr István Mészáros. Ten zna-
komity t³umacz literatury polskiej, wielki przyjaciel Polaków, zosta³ wyzna-
czony na cenzora, maj¹cego czuwaæ nad polityczn¹ tre�ci¹ czasopisma.
W decyduj¹cym stopniu przyczyni³ siê do tego, ¿e antyniemiecki charak-
ter pisma uszed³ uwadze innych krytyków wêgierskich. Poniewa¿ zdawa-
no sobie sprawê z tego, ¿e ka¿dy numer uwa¿nie czytany jest tak¿e przez
poselstwo niemieckie, starano siê oczywi�cie nie nadu¿ywaæ tego faktu
i mimo wszystko wa¿yæ ciê¿ar zamieszczanych w �Wie�ciach...� artyku³ów14.

O znaczeniu �Wie�ci Polskich� podczas II wojny �wiatowej niech �wiad-
czy fakt, ¿e by³y czytane nie tylko na Wêgrzech. Wiadomo, ¿e poszczegól-
ne numery dociera³y do Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii,
Portugalii, Bu³garii, Chorwacji, W³och, Szwajcarii, Szwecji, Grecji, Turcji,
a tak¿e do Ameryki15. Zdzis³aw Antoniewicz podaje, ¿e dziêki staraniom

11 Z. A n t o n i e w i c z: Uchod�cza prasa..., s. 297.
12 Ibidem, s. 297.
13 Ibidem, s. 300.
14 K. K o w a l s k a: �Wie�ci Polskie� na Wêgrzech..., s. 20.
15 H. i T. C s o r b a: Ziemia wêgierska azylem Polaków 1939�1945. Warszawa

1985, s. 246.
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redakcji pismo dociera³o równie¿ do obozów jenieckich w Niemczech. Je�li
siê pamiêta o do�æ wyra�nej, antyniemieckiej wymowie artyku³ów zawar-
tych w �Wie�ciach...�, jest to szczególnie warte uwagi. Z wymienionych kra-
jów redakcja otrzymywa³a tak¿e korespondencje i listy, chêtnie zamieszcza-
ne w kolejnych numerach16.

Po wkroczeniu armii niemieckiej na Wêgry w marcu 1944 roku zlikwi-
dowano wszystkie oficjalnie dzia³aj¹ce instytucje polskie, równie¿ te wy-
daj¹ce polsk¹ prasê i ksi¹¿ki. Jednak ju¿ na prze³omie maja i czerwca
nowy, bardziej przychylny Polakom rz¹d wêgierski udzieli³ zezwolenia
na ponowne wydawanie pisma przeznaczonego dla polskich uchod�ców.
�S³owo�, bo tak siê nazywa³ ów periodyk, wychodzi³o trzy razy w miesi¹-
cu. Ukaza³o siê 8 numerów, wydanie numeru 9. wstrzyma³ redaktor Zdzi-
s³aw Antoniewicz w momencie wkroczenia wojsk radzieckich do Budapesz-
tu. �S³owo� zamieszcza³o mniej materia³ów dotycz¹cych polityki, czasem
publikuj¹c jedynie t³umaczenia oficjalnej prasy wêgierskiej i niemieckiej.
Jednak i tu starano siê przemyciæ miêdzy wierszami informacje wa¿ne
szczególnie dla polskich uchod�ców, przewiduj¹c np. nieuchronn¹ klêskê
Niemiec17.

Jako pismo centralne, choæ przeznaczone dla uchod�ców przebywaj¹-
cych w obozach, mo¿na te¿ potraktowaæ �Materia³y Obozowe� (pó�niej �Ty-
godnik Polski�). Z inicjatyw¹ wydawania broszury przeznaczonej dla obo-
zowiczów wyst¹pi³o Polskie Duszpasterstwo Katolickie, prê¿nie wspó³pra-
cuj¹ce w Budapeszcie z Ko�cio³em wêgierskim. Wydawany od 1940 roku
jako �Katolicki Uniwersytet Powszechny: Materia³y �wietlicowe�, tygodnik
ten czêsto zmienia³ sw¹ nazwê; od numeru 12. ukazywa³ siê jako �Kato-
lickie Materia³y �wietlicowe�, a po przejêciu wydawnictwa przez Instytut
Polski � �Obozowe Materia³y �wietlicowe�. Polska YMCA (Young Men�s
Christian Association) wydawa³ periodyk �Nasza �wietlica�, o podobnym
charakterze. Poniewa¿ oba tytu³y wkrótce zaczê³y wychodziæ nak³adem
Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Uchod�cami Polskimi, postanowio-
no po³¹czyæ je w jedno i od numeru 5., z 2 lutego 1941 roku, nast¹pi³a po-
nowna zmiana nazwy na �Nasza �wietlica � Materia³y Obozowe�. Od li-
stopada 1942 roku zrezygnowano z drugiego cz³onu nazwy. Latem 1943
roku, podobnie jak w wypadku �Wie�ci...�, otrzymano zezwolenie na druk
periodyku w zak³adach �Athenaeum�. Od tej chwili, a¿ do momentu oku-
pacji Wêgier przez wojska niemieckie, pismo nosi³o nazwê �Tygodnik Pol-
ski � Materia³y Obozowe�. Niezale¿nie od tytu³u, poszczególne numery roz-
sy³ano bezp³atnie do wszystkich obozów w ilo�ciach zale¿nych od stanu li-

16 Z. A n t o n i e w i c z: Uchod�cza prasa..., s. 300.
17 Ibidem, s. 306.

12 Kultura...
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czebnego mieszkañców. Po przej�ciu na druk postanowiono jednak wpro-
wadziæ prenumeratê w zwi¹zku z popraw¹ sytuacji finansowej uchod�ców
(udzielano masowych zezwoleñ na pracê poza granicami obozów z powo-
du braku si³y roboczej wewn¹trz kraju). Zgodnie ze swoim przeznacze-
niem, �Materia³y...� zawiera³y artyku³y przydatne podczas obchodów �wi¹t
lub rocznic. Mia³y byæ one podstaw¹ do wyg³oszenia referatów lub zaini-
cjowania dyskusji18.

Do innej kategorii nale¿y z pewno�ci¹ zaliczyæ gazetki wydawane w obo-
zach, przeznaczone jedynie dla ich mieszkañców. Zazwyczaj by³y to tzw. jed-
nodniówki, maj¹ce upamiêtniaæ wa¿ne wydarzenia �wi¹teczne lub spo³ecz-
ne w obozie. Produkowane za pomoc¹ powielaczy mia³y formê ulotki i by³y
bezp³atnie kolportowane w�ród polskich obozowiczów, czasem wywieszano
je w pomieszczeniach spe³niaj¹cych funkcjê �wietlicy. Jednak oczywista
potrzeba zaspokojenia g³odu informacji zmusi³a do podjêcia inicjatywy in-
formowania tak¿e o wydarzeniach �pozaobozowych�. Pierwszym �ród³em
takich informacji by³y tzw. gazetki mówione19; gdy w obozie znalaz³a siê
znaj¹ca jêzyki obce osoba, stara³a siê dotrzeæ do odbiornika radiowego
i przekazywaæ regularnie us³yszane w zagranicznej rozg³o�ni wiadomo�ci.
¯ywot takich gazetek by³ krótkotrwa³y, czêsto inicjuj¹ce je osoby zmienia-
³y miejsce pobytu, a nastêpcê trudno by³o znale�æ. Równie¿ ukazywanie siê
�Wie�ci Polskich� zaspokoi³o w du¿ym stopniu g³ód informacji. My�l wyda-
wania gazetek obozowych powróci³a ponownie w 1942 roku, jednak mia³y
teraz one informowaæ jedynie o wewnêtrznym ¿yciu obozowym. Wobec bra-
ku si³y roboczej � tysi¹ce Wêgrów powo³ano do s³u¿by wojskowej � po-
wszechne sta³o siê zatrudnianie Polaków, czêsto z dala od macierzystych
obozów. Mogli oni, za pomoc¹ takich w³a�nie wydawnictw, podtrzymaæ kon-
takt z obozow¹ spo³eczno�ci¹20.

Niestety, ocala³y tylko nieliczne takie gazetki. W ferworze trwaj¹cej
wojny nikt nie my�la³ o ich zbieraniu. Niektóre �ród³a podaj¹ ich tytu³y,
jednak z ca³¹ pewno�ci¹ s¹ one niepe³ne21. Do najd³u¿ej ukazuj¹cych siê
nale¿¹ m. in. �Polak na Wêgrzech� w Jolsva, �Echo Obozowe� w Lengyel-
tóti czy �Kurier Poznañski�, którego trzydzie�ci numerów redagowa³ w obo-
zie Magyarcsanád Z. Antoniewicz22. Ogromna wiêkszo�æ tego typu gazetek
ukazywa³a siê w obozach wojskowych, z natury rzeczy lepiej zorganizowa-
nych. Zdzis³aw Antoniewicz przytacza nazwy dwóch gazetek ukazuj¹cych

18 Ibidem, s. 301.
19 Ibidem, s. 290.
20 Ibidem, s. 291.
21 Np. I. M i c h a l a k: Bibliografia poloników wêgierskich 1939�1945. �Biuletyn

Instytutu Bibliograficznego� 1958, T. 6, nr 3.
22 Z. A n t o n i e w i c z: Uchod�cza prasa..., s. 291�292.
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siê w obozach cywilnych: �Gazetkê Obozow¹�, z oflagu w Marcali, oraz
�Nasz¹ Gazetkê� w Dunamocs, któr¹ przez kilka lat redagowa³a tamtejsza
m³odzie¿ polska23.

Mówi¹c o m³odzie¿y, nie nale¿y zapominaæ, ¿e na obczy�nie znalaz³o
siê wielu m³odych ludzi, uczniów i studentów, którzy czêsto nie mieli na-
wet okazji zacz¹æ nauki w ojczy�nie. I w tym wypadku w³adze wêgierskie
pospieszy³y im z pomoc¹, u³atwiaj¹c przyjêcie na miejscowe uczelnie i zwal-
niaj¹c z wszelkich op³at. Dla m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym i licealnym
postanowiono utworzyæ obóz szkolny po³o¿ony w�ród piêknych krajobrazów
Balatonu � pocz¹tkowo w Balatonzamárdi, a od jesieni 1940 roku w znacz-
nie lepszych warunkach w Balatonboglár24. Szko³a mia³a w³asne czasopismo
� najpierw harcerski miesiêcznik �Ra�no i �mia³o�, a od marca 1943 roku
zaczêto wydawaæ ogólnoszkolne pismo pod nazw¹ �M³odzie¿�. Wychodzi³o co
miesi¹c w objêto�ci od 70 do 147 stron. Ukaza³o siê 10 numerów, a od pi¹-
tego kolejne numery mia³y zmienione tytu³y. Za³o¿eniem redakcji, w któ-
rej sk³ad wchodzi³a równie¿ m³odzie¿, by³o nadanie ka¿demu numerowi
jednolitej tematyki z wybran¹ my�l¹ przewodni¹ (np. rocznica Konstytu-
cji 3 maja, problemy nowego roku szkolnego etc.). Oprócz artyku³ów tema-
tycznych pismo zawiera³o wiele dzia³ów sta³ych, po�wiêconych np. s³u¿bie
harcerskiej, przegl¹dowi bie¿¹cych wydarzeñ, sportowi oraz oczywi�cie
poezji i literaturze. Ostatni numer ukaza³ siê w styczniu lub lutym 1944
roku pt. �Znicz�25. Mniej udana okaza³a siê inicjatywa wydawania swoje-
go pisma przez polskich studentów; pierwszy i ostatni numer �periodycz-
nego pisma m³odzie¿y� pt. �¯ywe Struny� ukaza³ siê 20 listopada 1941 roku
w Budapeszcie. Na dalsze numery zabrak³o �rodków finansowych i nie
otrzymano zezwolenia26.

Ewenementem w czasie trwaj¹cej wojny by³a inicjatywa powo³ania oj-
czystej instytucji wydawniczej, zajmuj¹cej siê wydawaniem i drukiem dzie³
literatury polskiej, podrêczników, czasopism oraz pisanych ju¿ na Wêgrzech
wspomnieñ i pamiêtników polskich uchod�ców. Dzia³alno�æ Biblioteki Pol-
skiej, bo tak¹ otrzyma³a nazwê, mo¿e byæ porównywana do najwiêkszych
tego typu instytucji polonijnych w Europie. Rola i dzia³alno�æ Biblioteki
zas³uguje na osobne omówienie; ze wzglêdu na obszerno�æ tematu przed-
stawione fakty ograniczone bêd¹ zakresem niniejszego artyku³u. Biblio-
teka Polska rozpoczê³a sw¹ dzia³alno�æ 1 czerwca 1940 roku, a skoñczy³a
w momencie wkroczenia Niemców do Budapesztu. Pocz¹tkowo funkcjono-

23 Ibidem, s. 294.
24 H. i T. C s o r b a: Ziemia wêgierska azylem..., s. 231.
25 F. B u d z i ñ s k i: Polskie gimnazjum i liceum w Balatonzamárdi i Balatonboglár

(1939�1944). Lublin 1984, s. 90�92.
26 Z. A n t o n i e w i c z: Uchod�cza prasa..., s. 304.
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wa³a, opieraj¹c siê na dobrowolnych ofiarach spo³eczeñstwa wêgierskiego
i uchod�stwa polskiego. Szybko jednak dostrze¿ono jej rolê w Polskim Ko-
mitecie Obywatelskim, który przyczyni³ siê do wzmo¿enia edytorskiej dzia-
³alno�ci wydawnictwa przez zlecanie druku okre�lonych tytu³ów podrêcz-
ników dla m³odzie¿y (do koñca 1943 roku wydano 29 tytu³ów). Popularna
by³a wydawana seria Uczymy siê po Wêgiersku, dziêki której wielu Pola-
ków przyswoi³o sobie w czasie pobytu na Wêgrzech ten piêkny jêzyk.
Oprócz dzie³ literatury polskiej i �wiatowej (w tym takich klasyków, jak Mic-
kiewicz, Norwid, S³owacki czy Homer) wydrukowano wiele piêknych prze-
k³adów utworów literatury wêgierskiej w t³umaczeniu m.in. K. I³³akowi-
czówny, S. Vincenza i A. Bahdaja (pos³uguj¹cego siê pseudonimem Jan
Kot). Atrybutem wszystkich publikacji by³o staranne opracowanie edytor-
skie i graficzne. Wszystkie dzie³a wydawane przez Bibliotekê podlega³y
cenzurze wêgierskiej, jednak wspomniany ju¿ wcze�niej István Mészáros
nigdy nie zakwestionowa³ ani jednego s³owa zawartego w publikowanych
tekstach. Pomimo to poza cenzur¹ wydawano tak¿e pisma do u¿ytku woj-
skowego oraz konspiracyjnego Polaków. Wiele z nich by³o przeznaczonych
tak¿e dla w³adz polskich na Zachodzie i w kraju27. Osoby szczególnie za-
s³u¿one dla dzia³alno�ci Biblioteki to niew¹tpliwie pe³ni¹ca funkcjê redak-
tora odpowiedzialnego Marta Jankowska (w³a�ciwie Wanda Pe³czyñska,
¿ona p³k. Tadeusza Pe³czyñskiego, zastêpcy komendanta g³ównego AK),
prof. dr Stefan Grzybowski � pó�niejszy rektor Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Stanis³aw Jankowski i Antoni Brosz28.

Biblioteka Polska mia³a tak¿e du¿y wk³ad w funkcjonowanie polskiego
czasopi�miennictwa na Wêgrzech. To w jej siedzibie (najpierw na Erzsébet
kiralyné ut., potem przy równoleg³ej do niej ulicy Raskai Lea) spotykali siê
z prof. Grzybowskim uczniowie � redaktorzy gimnazjalnego pisma, usta-
laj¹c tre�æ kolejnych numerów � Biblioteka Polska by³a bowiem ich wy-
dawc¹29. Z inicjatywy Zbigniewa Grotowskiego, w grudniu 1941 roku ukaza³
siê w Bibliotece Polskiej odbity na powielaczu �Rocznik Polski� � kalendarz
Polaka na Wêgrzech na 1942 rok. Cieszy³ siê tak du¿¹ popularno�ci¹ (tak¿e
poza granicami Wêgier), ¿e wkrótce wydano drugi nak³ad. Kalendarz na
rok 1943 ukaza³ siê ju¿ drukiem, jednak trzeci tom, na rok 1944, znowu
wykonano na powielaczu. Kalendarze zawiera³y, oprócz normalnego ma-
teria³u informacyjnego, wiele wiadomo�ci � dzisiaj maj¹cych ju¿ wagê do-
kumentu � o ¿yciu Polaków na Wêgrzech. Biblioteka Polska zainicjowa-
³a równie¿ wydawanie periodyku o charakterze filozoficzno-naukowym
i kulturalno-literackim: �Rocznik Polaka na Wêgrzech�. Ukaza³y siê tylko

27 F. B u d z i ñ s k i: Polskie gimnazjum i liceum..., s. 78�79.
28 Ibidem, s. 77.
29 Ibidem, s. 78.
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dwa numery, zatytu³owane �Droga� i �Prawda�. Trzeci numer, pt. �¯ycie�,
pozosta³ w rêkopisie30.

Staranie o zachowanie spu�cizny narodowej
w latach powojennych

Po zakoñczeniu wojny pojawi³ siê problem, co zrobiæ z tym, co zosta³o
po Polakach na emigracji? Czê�æ z nich uda³a siê w dalsz¹ drogê na Zachód,
by nie dostaæ siê pod wp³ywy �Wielkiego Brata�. Inni wrócili do kraju, zosta-
wiaj¹c jednak swój dorobek na miejscu. Jeszcze inni zmarli, nie pozosta-
wiaj¹c ¿adnych spadkobierców. O ile na Zachodzie problem ten nie wystê-
powa³; odzew na polskie inicjatywy dotycz¹ce zachowania dziedzictwa naro-
dowego by³ znaczny (we W³oszech, potem w Pary¿u powstawa³a �Kultura�,
która przecie¿ umo¿liwia³a ró¿ne propolskie dzia³ania), o tyle pozosta³o�ci
po Polonii wêgierskiej musia³y zostaæ zgromadzone i skatalogowane, aby
nie podzieli³y losów innych, zapomnianych przez ludzko�æ, dokumentów.

Ci, którzy prze¿yli, musieli wykonaæ wobec tych, którzy zginêli, ostatni
gest � ocaliæ od zapomnienia. Nie by³o to ³atwe. Edward Balcerzan w swoim
eseju Ojczyzna wobec obczyzny nazwa³ emigracjê �wielojêzyczn¹, ró¿norod-
n¹ a przecie¿ zwi¹zan¹ wieloma wiêzami dziedzin¹ kultury, która dopomi-
na siê o rekonstrukcjê�31. Podzieli³ on wszystko, co na emigracji powstaje,
na trzy rodzaje: g³os emigracji, g³os kraju i g³os obcokrajowy, wywo³any
przez emigracjê. Ten pierwszy jest tutaj najwa¿niejszy.

Po zakoñczeniu wojny na Wêgrzech zosta³o niewielu Polaków, bo oko-
³o 5 tys. Wraz z cz³onkami dawnej emigracji dawa³o to liczbê oko³o 20 tys.
osób, tj. 2% ogó³u ludno�ci Wêgier32. W styczniu 1946 roku powo³ano
Tymczasowy Zarz¹d Zjednoczenia Kolonii Polskiej, który opiekowa³ siê,
wraz ze Schroniskiem i Domem Polskim w Kõbánya, polsk¹ m³odzie¿¹
i starcami. W latach 1945�1947 dzia³a³o Stowarzyszenie ¯ydów Polskich
na Wêgrzech oraz Stowarzyszenie Polaków na Wêgrzech. W 1950 roku
wszystkie organizacje rozwi¹zano, a Schronisko i Dom Polski w Kõbánya
przejêli Wêgrzy. Dopiero od 1958 roku mo¿na by³o dzia³aæ � utworzono

30 Z. A n t o n i e w i c z: Uchod�cza prasa..., s. 305.
31 Miêdzy Polsk¹ a �wiatem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. Materia³y z sesji na-

ukowej zorganizowanej przez IS PAN w dniach 3�5 IX 1991 r. Warszawa 1992, s. 2.
32 Polska diaspora na Wêgrzech. W: Polska diaspora. Red. A. Wa l a s z e k. Kraków

2001, s. 353.
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Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, które do koñca lat
osiemdziesi¹tych by³o jedyn¹ organizacj¹ polonijn¹ na Wêgrzech33.

Po przemianach politycznych na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dzie-
wiêædziesi¹tych wêgierscy Polacy na nowo mog¹ kultywowaæ swoje tradycje
i przywi¹zanie do ojczyzny34. Ukazuj¹ siê czasopisma �Polonia Wêgierska�
oraz �G³os Polonii�. Prê¿nie dzia³a Ogólnokrajowy Samorz¹d Mniejszo�ci
Polskiej, a dziêki jego d³ugoletniemu przewodnicz¹cemu Konradowi Sutar-
skiemu uda³o siê doprowadziæ do utworzenia polskiej szko³y oraz Muzeum
i Archiwum Wêgierskiej Polonii, d³ugo oczekiwanej i jak¿e potrzebnej in-
stytucji. Za³o¿one w 1998 roku mia³o gromadziæ zbiory dotycz¹ce ponad-
tysi¹cletnich powi¹zañ narodów i pañstw: polskiego i wêgierskiego35. Nie-
dawno doczeka³o siê ono siedziby z prawdziwego zdarzenia, w której oprócz
magazynów i pomieszczeñ s³u¿¹cych do przechowywania archiwaliów wy-
gospodarowano przestrzeñ, gdzie organizowane s¹ czasowe wystawy i pre-
zentacje dorobku Polaków na obczy�nie36. Instytucja ta dopiero jednak
okre�la ca³kowity zakres i zasiêg swej dzia³alno�ci; czas poka¿e, czy w jej
zbiorach znajdzie siê miejsce na dosyæ poka�ny przecie¿ dorobek wydaw-
niczy polskich uchod�ców. Z pewno�ci¹ jest to wielkie wyzwanie, wymaga-
j¹ce stworzenia odpowiednich warunków przechowywania oraz ratowania
bêd¹cych czêsto w fatalnym stanie tytu³ów prasowych i ksi¹¿ek.

Nieliczne ocala³e egzemplarze polskiej prasy znajduj¹ siê w Narodowej
Bibliotece Wêgierskiej (Országos Széchenyi Könyvtár)37 oraz w polskich
bibliotekach naukowych38. S¹ to jednak g³ówne tytu³y, ukazuj¹ce siê w du-
¿ych nak³adach. Trudno znale�æ w tych instytucjach niskonak³adowe ty-
tu³y, broszury i ulotki; dzi� s¹ to ju¿ raczej prawdziwe unikaty, czasem cu-
dem zachowane. Dopiero teraz, po wielu latach, dziêki modzie na kolekcjo-
nowanie antyków i starszych dokumentów, ukazuj¹ siê one na wtórnym
rynku antykwarycznym. Niejednokrotnie czêsto sami w³a�ciciele nie zda-
j¹ sobie sprawy, jakimi �skarbami� dysponuj¹.

Z tego te¿ wzglêdu warto �ledziæ aukcje internetowe, na których od cza-
su do czasu wystawiane s¹ unikatowe egzemplarze polskich czasopism,
obwieszczeñ, ulotek i broszur ukazuj¹cych siê w czasie II wojny �wiato-

33 Ibidem, s. 353.
34 Na Wêgrzech w ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ tendencjê �propolonijn¹� �

nasi rodacy zostali nawet oficjalnie uznani za jedn¹ z mniejszo�ci narodowych, dziêki
temu mo¿emy staraæ siê o dofinansowanie wielu inicjatyw z funduszy pañstwowych.

35 K. S u t a r s k i: Nowe nabytki Muzeum i Archiwum Polonii Wêgierskiej. �Polonia
Wêgierska� 2007, nr 7, s. 12.

36 Ibidem, s. 12.
37 Bibioteka ma pe³ne roczniki �Wie�ci Polskich� i �Tygodnika Polskiego� oraz po-

jedyncze egzemplarze �S³owa� (1944, nr 1) i dzieciêcej �Jesieni�.
38 Niestety, polskie biblioteki (oprócz BN zbiory tego typu maj¹ te¿: Biblioteka

Jagielloñska, Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, Biblioteka Kórnicka,
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wej39. Tego typu praktykê powinna stosowaæ w dobie Internetu ka¿da sza-
nuj¹ca siê instytucja, której misj¹ jest zachowanie spu�cizny narodowej.
Polskie placówki muzealne powoli przekonuj¹ siê do prowadzenia poszu-
kiwañ w ten w³a�nie sposób, wa¿ne jest, aby tak¿e ksi¹¿nice maj¹ce sta-
tus narodowych podejmowa³y analogiczne dzia³ania.

Temat wydawnictw polonijnych na Wêgrzech wymaga wielu badañ,
mimo i¿ zagadnienie to w niewielkim stopniu obecne jest w pracach nauko-
wych, pocz¹wszy od zakoñczenia wojny. Jedn¹ z pierwszych napisa³a Da-
nuta Jakubiec, �wiadek i uczestnik tamtych wydarzeñ, która w 1970 roku
uzyska³a tytu³ magistra na Uniwersytecie Warszawskim, broni¹c pracy
zatytu³owanej Czasopi�miennictwo polskich �rodowisk uchod�czych na
Wêgrzech w latach II wojny �wiatowej. Jakkolwiek daje siê dostrzec wzrost
zainteresowania naukowców tym tematem40, s¹ to g³ównie wci¹¿ prace bar-
dziej historyczne, mniej prasoznawcze41.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Istvan D. Molnár, wybitny badacz
stosunków polsko-wêgierskich, napisa³, ¿e dzie³a literackie powsta³e na emi-
gracji �mog¹ przyczyniæ siê do pog³êbiania wiedzy o swej narodowej to¿-
samo�ci zarówno Wêgrów, jak i Polaków [...]. Dzie³a te zosta³y zapomnia-
ne lub � ze wzglêdów polityczno-ideologicznych � skazane na d³ugie za-
pomnienie�42. Wed³ug Molnára nawet ich urywkowa prezentacja mo¿e
przynie�æ korzy�ci. S³owa te pochodz¹ z wydanej antologii pisarzy uchod�-
ców na Wêgrzech, która ukaza³a siê nak³adem Wêgierskiego Instytutu
Kultury w Warszawie. Warto wiêc mieæ �wiadomo�æ, ¿e praca wszystkich
badaczy, nie tylko historyków, mo¿e przyczyniæ siê do czego� wiêcej ni¿ tyl-
ko zwyk³ego pog³êbienia znajomo�ci faktów historycznych.

biblioteki uniwersytetów: Warszawskiego i Wroc³awskiego, Biblioteka im. Zieliñskich
w P³ocku, Biblioteka Uniwersytetu Paryskiego, Polska Biblioteka w Londynie oraz
Biblioteka Sejmowa w Warszawie) dysponuj¹ niepe³nymi rocznikami uchod�czej prasy;
czêsto s¹ one zachowane w gorszym stanie ni¿ te znajduj¹ce siê w NBW! Warto te¿,
ze wzglêdu na fakt du¿ego rozproszenia owych zbiorów na terenie Polski, zastanowiæ
siê nad prób¹ ich scalenia, tak aby by³y ³atwiej dostêpne dla badaczy. W dobie Interne-
tu oraz powszechnej ju¿ w bibliotekach digitalizacji nie powinno stanowiæ to wiêksze-
go, oprócz finansowego, problemu.

39 Autorzy niniejszego artyku³u nabyli w ten sposób kilka numerów �Wie�ci Pol-
skich�, z zamiarem przekazania ich odpowiedniej placówce, mog¹cej zapewniæ prawi-
d³ow¹ konserwacjê i ochronê tych cennych dla historii polskiego czasopi�miennictwa
tytu³ów prasowych.

40 Np. w roku 2007 ukaza³a siê drukiem praca magisterska K. K o w a l s k i e j:
�Wie�ci Polskie� na Wêgrzech w latach 1939�1944. (Warszawa 2007), szeroko cytowa-
na w niniejszym artykule.

41 Czêsto na artyku³y zawarte w �Wie�ciach Polskich� powo³uje siê np. historyk
Andrzej Kunert.

42 Polscy pisarze-uchod�cy a Wêgry. Red. I.D. M o l n á r. Warszawa 1991, s. 11.
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Fot. 1. Okładka czasopisma �Znicz�
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Fot. 2. Okładka czasopisma �Młodzież�



Zdzis³aw Ma³ecki
Czêstochowa

Dzia³alno�æ wydawniczo-prasowa
polskiego duchowieñstwa w Niemczech

Zarys problemu

Uwagi wstêpne

Wyjazdy Polaków do Niemiec w celach zarobkowych rozpoczê³y siê pod
koniec XIX wieku. W tym okresie zrodzi³a siê gwa³towna potrzeba r¹k do
pracy w Westfalii i Nadrenii w zwi¹zku z rozwijaj¹cym siê tam szybko prze-
mys³em i górnictwem. Emigracja zarobkowa rozpoczê³a siê od 1871 roku,
a po 1890 roku przybra³a charakter masowy. Do pracy w przemy�le i gór-
nictwie Zag³êbia Ruhry przybywali mieszkañcy wschodnich terenów pañ-
stwa pruskiego: z Poznañskiego, Górnego �l¹ska, Pomorza, Warmii i Mazur.
Etnicznie byli to g³ównie Polacy, choæ mieszkañcy tego samego pañstwa,
posiadaj¹cy obywatelstwo pruskie. Tworzyli oni zwarte grupy osiedlenia
w Zag³êbiu Ruhry. Pod wzglêdem wyznaniowym wszyscy Polacy, z wyj¹t-
kiem Mazurów, byli katolikami. W przeciwieñstwie do ewangelickich Ma-
zurów, niechêtnych organizowaniu siê w grupy, katolicy szybko ³¹czyli siê
w ró¿nych organizacjach i zwi¹zkach politycznych, kulturalnych, a zw³asz-
cza religijnych1.

1 K. M u r z y n o w s k a: Polskie wychod�stwo zarobkowe  w Zag³êbiu Ruhry w latach
1880�1914. Wroc³aw 1972, s. 21; K. K l e ß m a n n: Polnische Bergarbeiter im Ruhrge-
biet 1870�1945. Göttingen 1978.
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Pierwsze polskie organizacje wziê³y pocz¹tek z towarzystw polsko-ka-
tolickich, wa¿nych dla ¿ycia religijno-kulturalnego osiad³ych tam Polaków.
Jednoczy³y one Polaków pochodz¹cych z ró¿nych dzielnic Polski, dawa³y
im poczucie si³y, pomaga³y w szerzeniu o�wiaty, a co najwa¿niejsze � chro-
ni³y przed szybk¹ germanizacj¹.

Dzia³alno�æ organizacyjna kap³anów
Ksi¹dz Franciszek Liss

Przed ksiêdzem Franciszkiem Lissem, w latach 1872�1873, na tere-
nie Westfalii duszpastersko dzia³a³ ju¿ ksi¹dz Antoni Kontecki z Poznania,
jednak na skutek obowi¹zywania tzw. ustaw majowych musia³ opu�ciæ
Niemcy.

W okresie kulturkampfu pojawiali siê w Zag³êbiu Ruhry tak¿e pro-
boszczowie z Pomorza i Poznania, kilka takich podró¿y odby³ ks. W³adys³aw
Enn z Gniezna. Po zakoñczeniu kulturkampfu rz¹d pruski zgodzi³ siê na
przys³anie kap³ana na sta³e do opieki duszpasterskiej nad wychod�cami.
Zosta³ nim ksi¹dz Józef Szo³owski z Pelplina, który w latach 1885�1890
zacz¹³ tworzyæ pierwsze polskie organizacje w Westfalii2.

Dynamiczn¹ dzia³alno�æ duszpastersko-organizacyjn¹ w�ród wychod�-
ców w 1890 roku rozpocz¹³ ks. Franciszek Liss3. Zamieszka³ w Bochum,

2 Ks. A. N a d o l n y: Duchowni jako przywódcy grupy etnicznej na przyk³adzie dzia-
³alno�ci ks. Franciszka Lissa w Zag³êbiu Rury w latach 1890�1894. W: �Studia Polo-
nijne�. T. 5. Lublin 1982, s. 127�144.

3 Franciszek Liss (1855�1933), dzia³acz spo³eczno-narodowy, redaktor. Urodzi³ siê
w Dzier¿¹¿nie w rodzinie rolnika. W latach 1867�1874 uczêszcza³ do Collegium Ma-
rianum w Pelplinie, dalej uczy³ siê w Che³mnie, gdzie w 1877 roku z³o¿y³ egzamin doj-
rza³o�ci. Teologiê studiowa³ na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, w 1881 roku
otrzyma³ doktorat z filozofii. �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w Rzymie 24 marca 1883
roku. Po powrocie do diecezji che³miñskiej zosta³ w roku 1885 nauczycielem w Collegium
Marianum i wikariuszem katedralnym w Pelplinie. Od 1890 roku by³ duszpasterzem
Polaków w Westfalii i Nadrenii. Za³o¿y³ oko³o 40 ró¿nych towarzystw polskich, wyda-
wa³ prasê. W 1893 roku powróci³ do diecezji che³miñskiej, gdzie przez krótki czas pra-
cowa³ jako wikariusz w Lubawie. Utrzymywa³ nadal kontakt z Zag³êbiem Ruhry, re-
daguj¹c do 1906 roku �Pos³añca Katolickiego�. Od 1894 roku pracowa³ w parafii ru-
miañskiej. By³ tak¿e bliotekarzem i cz³onkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych, na-
le¿a³ do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redagowa³ �Familiê Chrze�cijañsk¹� jako
dodatek tygodniowy do �Gazety Toruñskiej� oraz og³asza³ broszury o tre�ci ascetycz-
nej. Zmar³ w Rumianie, gdzie go pochowano. Por.: S³ownik biograficzny teologów pol-
skich, 1918�1981. Red. ks. L. G r z e b i e ñ  SJ. T. 6. Warszawa 1983, s. 339�340. Ha-
s³o oprac. ks. B. Z a k r z e w s k i.
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szybko rozwijaj¹cym siê mie�cie Zag³êbia Ruhry, które sta³o siê centrum
polskiego duszpasterstwa na tym terenie, a pó�niej równie¿ centrum pol-
skiego ¿ycia kulturalnego, politycznego i organizacyjnego.

Ksi¹dz Liss by³ gorliwym duszpasterzem, dobrym kaznodziej¹ oraz mia³
wybitny talent organizatorski. Wielk¹ jego zas³ug¹ by³o utworzenie prasy
polskiej dla zamieszka³ych tam polskich robotników. Ju¿ w pierwszych mie-
si¹cach swojej pracy duszpasterskiej w Westfalii za³o¿y³ pierwsze polskie
pismo polityczne �Wiarus Polski� z dodatkiem religijnym � �Pos³aniec Ka-
tolicki�4. Zdoby³ tym samym sobie ogromny pos³uch w�ród emigracji zarob-
kowej i sta³ siê faktycznym przywódc¹ Polaków w Zag³êbiu Ruhry5.

Pismo �Wiarus Polski� ukaza³o siê po raz pierwszy 8 grudnia 1890 roku
w Bochum. Od 1 stycznia 1891 roku wydawane by³o regularnie trzy razy
w tygodniu. Od 1 pa�dziernika tego roku ks. Liss rozpocz¹³ wydawanie
religijnego tygodnika � �Pos³aniec Katolicki�, który tre�ciowo pokrywa³
siê z bezp³atnym dodatkiem do �Wiarusa...� � �Nauk¹ Polsk¹�. Kierow-
nikiem i w³a�cicielem obu pism oraz drukarni by³ ks. Liss. Nak³ad pisma
na pocz¹tku wynosi³ oko³o 2 tys. egzemplarzy, a w 1914 roku � 12 tys. Pi-
sma mia³y na celu jednoczenie organizacji polsko-katolickich oraz wszyst-
kich Polaków w Zag³êbiu Ruhry w duchu katolickim i narodowym. Pismo
cieszy³o siê wielkim zainteresowaniem i zrozumieniem Polaków, gdy¿
zajmowa³o siê ¿ywotnymi sprawami robotników polskich mieszkaj¹cych
w Westfalii. Tygodnik zamieszcza³ artyku³y, ustawy kopalniane i ubezpie-
czeniowe, porady prawne i organizacyjne, a tak¿e wiadomo�ci z kraju oj-
czystego.

Pismo spe³nia³o wa¿n¹ funkcjê informacyjn¹ i wychowawcz¹ dla Po-
laków w Westfalii. Zawiera³o wiele artyku³ów podejmuj¹cych aktualne
problemy robotników, rodziny, wychowania. Sporo by³o w nim informacji
historycznych, kulturalnych oraz tekstów z literatury piêknej. �Wiarus Pol-
ski� sta³ siê centrum polskiego ¿ycia organizacyjnego i narodowego w West-
falii. Dociera³ do ka¿dej niemal polskiej rodziny, abonowali go równie¿
Polacy w innych czê�ciach Niemiec. Odgrywa³ rolê ³¹cznika miêdzy wszyst-
kimi Polakami w Niemczech6.

Ksi¹dz Liss wykorzysta³ pismo jako pomoc w swej pracy duszpaster-
skiej. Wobec braku polskich duszpasterzy na terenie Westfalii, co sobotê

4 Zob. szerzej: T. C i e � l a k: Pismo polskich robotników w Westfalii �Wiarus Polski�.
�Rocznik Historii Czasopi�miennictwa Polskiego� 1972, z. 2, s. 223�236.

5 J. K o z ³ o w s k i: Rozwój organizacji spo³eczno-narodowych wychod�stwa polskiego
w Niemczech 1870�1914. Wroc³aw 1987, s. 31 i n.; ks. Z. Z i e l i ñ s k i: Z dziejów �wal-
ki o dusze� polskich robotników sezonowych w Niemczech w dobie Kulturkampfu. W: Rola
Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. Poznañ 1979, s. 229�239.

6 J. S z a j b e l: ¯ycie spo³eczno-kulturalne emigracji polskiej w Niemczech w latach
1870�1914. �Kultura i Spo³eczeñstwo� 1971, nr 2, s. 137.
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do³¹cza³ bezp³atny dodatek religijny � �Dodatek do Wiarusa Polskiego�. Od
1 pa�dziernika 1891 roku przekszta³ci³ go w osobny tygodnik � �Pos³aniec
Katolicki�. Zawiera³ on has³o �Módl siê i pracuj�. Redaktorem rzeczywistym
i odpowiedzialnym by³ ks. Liss, równie¿ po opuszczeniu Westfalii, a¿ do
czerwca 1905 roku. Po ksiêdzu Lissie redakcjê przej¹³ ks. Marian Szymañ-
ski. �Pos³aniec Katolicki� jako organ polskiego duszpasterstwa katolickiego
obejmowa³ nie tylko Zag³êbie Ruhry, ale, podobnie jak �Wiarus�, inne czê-
�ci Niemiec. Zamieszcza³ na swych ³amach lekcje, ewangelie, kazania, li-
sty pasterskie, artyku³y religijne, ¿ywoty �wiêtych, opowiadania i przek³a-
dy. Ponadto zamieszczano w nim kronikê ko�cieln¹ z kraju i ze �wiata, ka-
lendarz liturgiczny, wykaz zalecanych ksi¹¿ek oraz terminy odprawianych
nabo¿eñstw w Zag³êbiu Ruhry i w innych czê�ciach Niemiec7.

Wzrastaj¹ce znaczenie pisma, jego popularno�æ i rola wychowawcza
w budzeniu �wiadomo�ci w�ród Polaków oraz hamowaniu germanizacji
sprawi³y, ¿e w³adze niemieckie za po�rednictwem biskupa Simara zaczê³y
domagaæ siê, by ksi¹dz Liss ust¹pi³ z redakcji i zlikwidowa³ pismo. Nie
chc¹c do tego dopu�ciæ, ksi¹dz Liss sprowadzi³ z Krakowa Jana Brejskie-
go, rodem z Pomorza, i sprzeda³ mu pismo. Decyzja ksiêdza Lissa oka-
za³a siê szczê�liwa dla przysz³o�ci Polaków w Zag³êbiu Ruhry. Ten gor¹cy
patriota oraz dzia³acz spo³eczny i narodowy, wraz ze swym bratem Anto-
nim, stali siê najbardziej wp³ywowymi lud�mi w�ród Polaków w West-
falii i Nadrenii, a¿ do chwili odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci w 1918
roku8. Dalej redagowali �Wiarusa Polskiego� w duchu narodowym, ha-
muj¹c proces germanizacji i tworz¹c prê¿ny o�rodek polsko�ci w Niem-
czech. Silne oddzia³ywanie �Wiarusa Polskiego� trwa³o do 1923 roku.
Z powodu nieobecno�ci polskich duszpasterzy w Niemczech w okresie miê-
dzywojennym, brakowa³o odpowiedniej prasy religijnej w Niemczech. Poza
pras¹ organizacji Zwi¹zku Polaków w Niemczech, jak np. �Dziennik Ber-
liñski�, �Naród�, �Polak w Niemczech�, typowo katolicka prasa nie by³a wy-
dawana.

Po doj�ciu Hitlera do w³adzy, a¿ do zakoñczenia II wojny �wiatowej,
nasta³ trudny okres dla duszpasterstwa i polskiej prasy w Niemczech. Prze-
³omem sta³o siê zakoñczenie II wojny �wiatowej, klêska hitlerowskich Nie-
miec i nowa sytuacja Polaków w Niemczech, których szacowano na oko³o
2 miliony. Polacy znale�li siê w czterech strefach okupacyjnych, wolni od
hitlerowskiego terroru. Gromadzono ich w obozach, gdzie mieli zapewnio-
ne ¿ywienie, choæ trudne warunki lokalowe.

7 A. N a d o l n y: Polskie duszpasterstwo w Zag³êbiu Ruhry 1871�1894. �Studia Pel-
pliñskie� 1981, s. 239�315.

8 J. B r e j s k i: Pamiêtnik 50-lecia �Wiarusa Polskiego�. W: Jubileuszowy Kalendarz
Wychod�czy �Wiarusa Polskiego� 1890�1940. Lille 1940, s. 31.
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Powoli zaczê³o organizowaæ siê ¿ycie spo³eczne. Jednym z pierwszych
jego przejawów by³o podjêcie polskiego duszpasterstwa przez ksiê¿y, któ-
rzy prze¿yli obóz w Dachau. Nale¿a³o dostarczyæ ludziom s³owo pisane,
aby mogli formowaæ swoj¹ wiedzê religijn¹9. Kap³ani polscy rozpoczêli
niezw³ocznie pracê duszpastersk¹ w�ród tysiêcy Polaków skupionych
w obozach rozproszonych w trzech strefach okupacyjnych. Jednym z istot-
nych elementów duszpasterstwa by³o nauczanie dzieci i m³odzie¿y. Aby
dotrzeæ do nich ze s³owem pisanym, trzeba by³o my�leæ o posiadaniu w³a-
snych wydawnictw podrêczników do nauki religii dla szkó³ podstawowych
i �rednich.

Ten wa¿ny powód sk³oni³ ksiê¿y do rozwiniêcia szerokiej akcji wydaw-
niczej. Ksiê¿a zaczêli od wydawania katechizmów i modlitewników. Czy-
nili to czêsto na w³asn¹ rêkê, uwzglêdniaj¹c potrzeby wiernych ze swe-
go terenu. Dopiero po pewnym czasie wy³oni³ siê plan wydawniczy, który
mia³ zaspokoiæ potrzeby wszystkich o�rodków. Pierwsze kroki w celu inte-
gracji wszystkich wydawnictw na terenie ca³ych Niemiec Zachodnich pod-
jêli: ks. mjr Józef Warszawski i ksiêgarz Stefan Dippel, którzy doprowa-
dzili do zjazdu organizacyjnego wydawców i dziennikarzy polskich w Ham-
burgu w dniach 4�6 wrze�nia 1945 roku10. Na zje�dzie powo³ano Zrze-
szenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich, uchwalono statut Zrzesze-
nia, którego celem by³o popieranie, rozpowszechnianie i obrona polskiego
s³owa drukowanego, oraz wybrano zarz¹d g³ówny Zrzeszenia w sk³adzie:
ks. J. Warszawski � prezes, i wiceprezesi: ks. Stanis³aw Smoleñski i Hen-
ryk Szczê�niewski. Przewodnicz¹cym grupy wydawców zosta³ Stefan
Dippel, a przewodnicz¹cym grupy dziennikarzy � Stanis³aw Pó�niak-
-Poznañski. Organem prasowym Zrzeszenia by³ miesiêcznik � �Biuletyn
Informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niem-
czech�. Zrzeszenie to spe³ni³o wa¿ne zadanie na polu wydawniczym. Miê-
dzy innymi nada³o wydawnictwom osobowo�æ prawn¹, opracowa³o plany
wydawnicze, zbiera³o dane o wydawnictwach, organizowa³o dzia³ informa-
cji, bibliografii i archiwum, uregulowa³o ceny ksi¹¿ek i uruchomi³o punkty
sprzeda¿y11.

Powojenna sytuacja gospodarcza w Niemczech by³a trudna. Ró¿nymi
sposobami trzeba by³o zdobyæ papier (np. za papierosy, kawê, czekoladê).

9 Ks. E. L u b o w i e c k i: Polskie wydawnictwa ko�cielne w Niemczech Zachodnich
po drugiej wojnie �wiatowej. �Tygodnik Powszechny� 1980, nr 34, s. 4.

10 Ks. J. Wa r s z a w s k i: Dotychczasowe osi¹gniêcia w dziedzinie wydawnictw ka-
tolickich na terenie okupacji brytyjskiej. Meppen 1946, s. 5; Ks. J. Wo j c i e c h o w s k i:
Zjazd wydawców i dziennikarzy. �Wiadomo�ci Polskiego Duszpasterstwa� 1945, nr 1,
s. 2.

11 J. K l u k o w s k i: Bibliografia druków polskich w amerykañskiej strefie okupacji
Niemiec Zach. 29 IV 1945�1 II 1947. Dachau�Monachium 1947.
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Mimo tych trudno�ci, osi¹gniêcia wydawnicze duchowieñstwa polskiego
w Niemczech Zachodnich zaraz po wojnie by³y imponuj¹ce12.

Na polu religijnym du¿e zas³ugi mia³y wydawnictwa: Kurii Biskupiej
dla Polaków w Niemczech, Inspektoratu Nauki Religii, Wydawnictwo ks.
dziekana Ignacego Rabsztyna (Lorch, Schwäbisch Gmünd), mojego po-
przednika w PMK w Ludwigsburgu, Wydawnictwo �w. Antoniego (�S³owo
Polskie� � �S³owo Katolickie� w Dachau � Freimann � Monachium � Dil-
lingen � Pary¿), Wydawnictwo Polski Chrystusowej (Dachau � Freimann
� Darmstadt).

Wydawnictwo Kurii Biskupiej dla Polaków

Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu wojny Kuria Biskupia dla
Polaków we Frankfurcie nad Menem zorganizowa³a wydanie katechizmu.
W dniu 13 lipca 1945 roku biskup Gawlina wydelegowa³ ksiêdza Dobro-
mira Ziarniaka do Augsburga, gdzie znajdowa³a siê drukarnia z polskimi
czcionkami. Do koñca pa�dziernika wydano Katechizm rzymskokatolicki.
By³ to przedruk przedwojennego katechizmu archidiecezji gnie�nieñskiej
i poznañskiej. Nak³ad 40 tys. rozszed³ siê w przeci¹gu kilku tygodni. Po-
wtarzano jeszcze 3 nak³ady w liczbie 55 tys. egzemplarzy13. Kuria bisku-
pia wyda³a jeszcze w latach 1947�1948 trzy zeszyty kazañ (1200 egzem-
plarzy).

Wydawnictwo Inspektoratu Nauki Religii

Akcjê drukowania podrêczników katechetycznych podj¹³ Inspektorat
Nauki Religii. Celem jej by³o zaopatrzenie katechetów w pomoce do nauki
religii. Pewne fundusze na wydawnictwo otrzyma³ inspektor od Delegatury
PCK i od Centrali Szkolnictwa Polskiego, nie by³y one jednak wystarcza-

12 Ks. J. Wa r s z a w s k i: Dotychczasowe osi¹gniêcia w dziedzinie wydawnictw...,
s. 18.

13 Ks. J. S z y m a s z e k: Sprawozdanie duszpasterskie za 1945 r.; ks. D. Ziarniak
do Kurii, Augsburg 5 XI 1945. Kuria do ks. Ziarniaka, Frankfurt 25 IV 1947. Archi-
wum Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej dla Polaków
w Niemczech [materia³y nie by³y sygnowane].
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j¹ce. Aby zaspokoiæ rosn¹ce potrzeby, inspektor utworzy³ Fundusz Wydaw-
niczy Duszpasterstwa Szkolnego i na jego konto duszpasterze polscy wp³a-
cali sk³adki14.

Inspektorat wydawa³ g³ównie katechizmy i podrêczniki do nauki religii
dla szkó³ podstawowych i �rednich. Podj¹³ siê równie¿ publikowania mie-
siêcznika kaznodziejskiego �Kazania na Niedziele i �wiêta�, co by³o wielk¹
pomoc¹ dla ksiê¿y, obci¹¿onych ró¿nymi zajêciami duszpasterskimi w�ród
wielkiej czasem liczby Polaków zgromadzonych w obozach. Podjêto równie¿
wydawanie Pisma �w. Nowego Testamentu w t³umaczeniu ks. Eugeniusza
D¹browskiego. Wydano tysi¹ce egzemplarzy Nowego Testamentu15.

Nabywcami polskiej ksi¹¿ki bywali równie¿ ksiê¿a katoliccy innych na-
rodowo�ci, jak Litwini, £otysze, Ukraiñcy, 2 Niemców, a tak¿e prawos³aw-
ni i ewangelicy16.

Wydawnictwo ks. Ignacego Rabsztyna

Wielkim centrum wydawniczym by³a polska drukarnia w Lorch, któr¹
kierowa³ ks. Ignacy Rabsztyn17. Nak³adem tego wydawnictwa ukaza³o siê
oko³o 450 tys. ksi¹¿ek i broszur oraz ponad 600 tys. mniejszych druków,
obrazków i formularzy. Wydawnictwo wydrukowa³o te¿ podrêcznik Histo-
ria biblijna Starego i Nowego Testamentu dla szko³y i domu, modlitewnik
Króluj nam Chryste oraz wiele wydañ ró¿nych �piewników18.

14 Ks. P. K a j k a: Okólnik w sprawie funduszu wydawniczego. Lemförde 5 II 1946.
Archiwum Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej dla Pola-
ków w Niemczech.

15 Np. w jednym tylko o�rodku Wildfecken � Durzyn do Polski wys³ano 500 eg-
zemplarzy.

16 Ks. P. K a j k a: Rys historyczny Inspektoratu Nauki Religii. (1948�1949) s. 3
[maszyn.]. Archiwum Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej
dla Polaków w Niemczech.

17 I. R a b s z t y n (1903�1992). Por.: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Oprac.
M. Kalczyñska. Opole 2001, s. 229�231.

18 Ks. I. R a b s z t y n: Wydawnictwo ksi¹¿ek i druków ksiêdza dziekana I. Rabszty-
na w Schwäbisch Gmünd i Lorch 1945�1949. Archiwum Rektoratu PMK w Niemczech,
zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech Frankfurt.
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Wydawnictwo �S³owa Polskiego � S³owa Katolickiego�

Du¿¹ pomoc¹ dla duszpasterstwa polskiego w Niemczech Zachodnich by³o
wydawnictwo �S³owa Polskiego�. Ju¿ 3 maja 1945 roku w obozie Dachau
ukaza³ siê na powielaczu pierwszy numer �G³osu Polskiego�. Od 23 maja
1945 roku �G³os...� zmieni³ nazwê na �S³owo Polskie�, a do po³owy 1947
roku � na �S³owo Katolickie�. Na skutek zmniejszaj¹cej siê liczby Polaków
w Niemczech Zachodnich, w styczniu 1950 roku �S³owo...� po³¹czy³o siê z pi-
smem �Polska Wierna�, ukazuj¹cym siê w Pary¿u, i a¿ do koñca swego ist-
nienia, w 1959 roku, wychodzi³o we Francji jako �S³owo Katolickie � Pol-
ska Wierna�, publikowane w Wydawnictwie �w. Antoniego, w Monachium
i Pary¿u19. Wydawnictwo to drukowa³o równie¿ pomoce katechetyczne, pod-
rêczniki dla szkó³ zawodowych oraz literaturê piêkn¹.

Wydawnictwo �Polski Chrystusowej�

Jednym z wa¿nych wydawnictw i pism, które powsta³y po wojnie w Niem-
czech Zachodnich i odda³y wielk¹ us³ugê duszpasterstwu polskiemu, by³o
Wydawnictwo �Polski Chrystusowej�. Pierwszy numer tego tygodnika uka-
za³ siê w obozie w Dachau ju¿ 5 maja 1945 roku. Od numeru 6. (10 czerwca
1945 roku) pismo wychodzi³o we Freimann. Po przeprowadzce kurii biskupiej
do Frankfurtu nad Menem, przeniesiono jego redakcjê do Darmstadt (14 pa�-
dziernika 1945 roku). �Polska Chrystusowa�, pismo religijno-duszpaster-
skie, by³a wielk¹ pomoc¹ dla duszpasterzy i katechetów. Jako dodatek do
�Polski Chrystusowej� wychodzi³ miesiêcznik �Pos³aniec Serca Jezusowego�,
zawieraj¹cy tre�ci wy³¹cznie religijne. Poza tym wydawnictwo drukowa³o
komentarze religijne i liturgiczne, modlitewniki oraz �piewniki. Przez ca³y
rok 1945 wydawnictwo drukowa³o organ urzêdowy kurii biskupiej � �Wia-
domo�ci Urzêdowe Biskupa Ordynariusza dla Polaków w Niemczech�20.

Dane statystyczne o dzia³alno�ci wydawniczej polskich ksiê¿y w Niem-
czech Zachodnich za lata 1945�1950 zestawi³ ks. P. Kajka21. Opublikowano

19 Ks. P. K a j k a: Duszpasterstwo polskie w Niemczech. �Wiadomo�ci Urzêdu Bisku-
pa Ordynaryjnego dla Polaków w Niemczech� 1959, nr 2, s. 1.

20 Archiwum Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej dla
Polaków w Niemczech; czasopismo �Polska Chrystusowa� 1945�1946.

21 Ks. P. K a j k a: Duszpasterstwo polskie w Niemczech. Frankfurt 1951, s. 7�8 [ma-
szyn.]. Archiwum PMK w Hanowerze.

13 Kultura...
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102 tytu³y ksi¹¿ek o ³¹cznym nak³adzie 700 tys. egzemplarzy. Ponadto
wydano 5,5 mln ulotek liturgicznych, obrazków, formularzy.

Czasopisma m³odzie¿owe

Duszpasterze polscy starali siê przyj�æ z pomoc¹ katechetom ucz¹cym
m³odzie¿ polsk¹. Wydawali czasopisma specjalnie przeznaczone dla dzieci
i m³odzie¿y. Wiêkszo�æ tych pism wydawano jako dodatki do ró¿nych pol-
skich periodyków.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje �S³ówko Polskie�, dodatek do �S³owa
Polskiego�. �S³ówko Polskie� sta³o na wysokim poziomie i dostarcza³o spo-
ro materia³u katechetycznego oraz ilustracji do historii, geografii, zwycza-
jów i jêzyka polskiego. Mia³o szeroki kr¹g czytelników, obejmowa³o ca³y te-
ren Niemiec Zachodnich, katecheci chêtnie korzystali z jego materia³ów.

Ciekawym i stoj¹cym na wysokim poziomie by³ tygodnik dla dzieci
�Nasza Przysz³o�æ�, który redagowa³ ks. dr Jan Giczel. Wychodzi³ on jako
dodatek do �Czerwonych Maków� w Tirschenreuth.

Czasopismami dla dzieci i m³odzie¿y by³y tygodniki: �Ma³y Polak�, wy-
dawany przez 12. Grupê Armii Amerykañskiej, oraz harcerski �Tygodnik
Harcerski�, publikowany w Regensburgu, a tak¿e �Pobudka� i �Skaut�, uka-
zuj¹ce siê w Schwäbisch Hall i Schwäbisch Gmünd.

Dziêki tym wszystkim wydawnictwom sporo by³o pomocy naukowych
do nauki religii22. Poza wymienionymi pismami drukowano w tym czasie
w Niemczech jeszcze wiele innych periodyków dla dzieci i m³odzie¿y
o mniejszym znaczeniu.

Po 1948 roku zakoñczona zosta³a akcja wydawnicza na wielk¹ skalê.
Spowodowane to by³o zmniejszaj¹c¹ siê liczb¹ ludno�ci polskiej w Niemczech
Zachodnich, likwidacj¹ wiêkszo�ci szkó³, czê�ciowo tak¿e reform¹ walutow¹.
W latach piêædziesi¹tych nie wznawiano druku podrêczników do nauki re-
ligii, w zwi¹zku z czym ksiê¿a odczuwali brak pomocy katechetycznych. Na
skutek interwencji kuria biskupia wznowi³a nak³ad katechizmu i rozprowa-
dza³a go w latach 1952�1955. W 1960 roku staraniem kurii wydawnictwo
Herdera we Fryburgu opublikowa³o Katechizm katolicki (tzw. katowicki)23.

22  I d e m: Sprawozdanie roczne 1948. Kuria Biskupa Polowego [KBP] Inspektorat,
1. Frankfurt. Archiwum Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Bisku-
piej dla Polaków w Niemczech.

23 T³umaczenie z jêzyka niemieckiego Katholischer Katechismus. Prze³o¿y³ ks.
S. B i z u ñ. �Wiadomo�ci Urzêdowe Biskupa Ordynariusza dla Polaków w Niemczech�
1960, nr 4.
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W dniach 12�27 listopada 1960 roku urz¹dzono w Hamburgu, pod
has³em �S³owo polskie na emigracji�, wystawê ksi¹¿ek i czasopism polskich
wychodz¹cych za granic¹. W�ród wystawionych 60 czasopism i 800 ty-
tu³ów ksi¹¿ek, najliczniej reprezentowany by³ dzia³ religijny. �wiad-
czy³o to o ¿ywotno�ci polskich wydawnictw za granic¹, zw³aszcza w Niem-
czech Zachodnich, jak i o sta³ym zapotrzebowaniu na tego rodzaju litera-
turê24.

Po 1960 roku nast¹pi³a pewna przerwa w wydawaniu religijnych pism
i ksi¹¿ek w Niemczech. Przyczyn¹ by³a coraz mniejsza liczba Polaków,
którzy pozostali w Niemczech Zachodnich. Wiêkszo�æ ich bowiem powróci-
³a do kraju. Du¿a liczba wyemigrowa³a do Stanów Zjednoczonych, Kana-
dy, Ameryki Po³udniowej, Australii. Powoli te¿ wymierali Polacy, którzy wy-
wodzili siê z wielkiej rzeszy robotników przymusowych. M³ode pokolenie,
urodzone w Niemczech i wychowane w szko³ach niemieckich, nie odczuwa-
³o wielkiej potrzeby czytania literatury i prasy w jêzyku polskim.

Po 1980 roku do Niemiec przybyli nowi ludzie, a po stanie wojennym,
13 grudnia 1981 roku, zaczêli przyje¿d¿aæ uchod�cy polityczni, chroni¹c siê
przed komunistycznym re¿imem gen. Jaruzelskiego. Wprowadzony w Pol-
sce stan wojenny wymierzony by³ przeciw solidarno�ciowemu ruchowi Po-
laków, chc¹cych wywalczyæ wolno�æ dla szerokich mas w Polsce.

Jednym z pierwszych politycznych uchod�ców by³ ks. prof. Franciszek
Blachnicki. W 1982 roku przyby³ do Niemiec i zatrzyma³ siê w Carls-
bergu � polskim o�rodku religijnym, funkcjonuj¹cym od 1953 roku dziê-
ki ofiarom Polskich Oddzia³ów Wartowniczych. Ksi¹dz Blachnicki25 stworzy³
tam Miêdzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu �wiat³o � ¯ycie.
W 1984 roku za³o¿y³ w Carlsbergu wydawnictwo i drukarniê �Maximilia-
num�. Rozpowszechnia³ dla Polonii broszury, ulotki, gazetki w jêzyku pol-
skim oraz �piewniki religijne. W latach 1982�1986 wydawa³ kwartalnik
programowy Stowarzyszenia Chrze�cijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Naro-
dów �Prawda � Krzy¿ � Wyzwolenie�26.

Najwiêcej tytu³ów polskiej prasy religijnej po roku 1976 ukazywa³o siê
w Hamburgu, gdzie, oprócz Berlina i Monachium, mieszka³o najwiêcej
Polaków. Z inicjatywy proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu,

24 Sprawozdanie z wystawy. Hamburg 18 XI 1960. KBP o. Hamburg. Archiwum
Rektoratu PMK w Niemczech, zespó³: Materia³y Kurii Biskupiej dla Polaków w Niem-
czech.

25 F. Blachnicki (1921�1987), por.: S³ownik biograficzny katolickiego duchowieñ-
stwa �l¹skiego XIX i XX w. Red. M. P a t e r. Katowice 1996, s. 35�38.

26 Por. M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki polskiej w Niemczech. Katowice 2004,
s. 125�126; artyku³ w niniejszej ksi¹¿ce: K.M.B. L e o n o w i c z - B a b i a k: Wp³yw pu-
blikacji Stowarzyszenia Chrze�cijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Narodów na �wiadomo�æ
polityczn¹ Polonii w latach 1982�1987.

13*
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ks. Jana �liwañskiego27, od lipca 1976 roku wychodzi³o kilka pism katolic-
kich. Miesiêcznik �Wspólnota Wiary�, pismo o tematyce religijno-spo³ecznej,
przybli¿a³ czytelnikom problemy Ko�cio³a powszechnego i Ko�cio³a w Pol-
sce oraz aktualne wydarzenia duszpasterstwa polonijnego w Hamburgu.
W 1984 roku powsta³o w Hamburgu kolejne pismo � �Echo�, które reda-
gowa³ Czes³aw Salomon w ramach Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej.
Periodyk mia³ na celu szerzenie w�ród Polonii Hamburga kultu Matki Bo-
¿ej28. W latach dziewiêædziesi¹tych ukaza³y siê dwa nowe pisma: �Nasza
Rodzina� i �Pos³aniec�, redagowane przez ks. Jana �liwañskiego, a adre-
sowane do rodzin polskich.

Wielkim skupiskiem Polaków w Niemczech by³ równie¿ Berlin. Czê�æ za-
mieszka³ych tam Polaków zwi¹za³a siê z powsta³¹ w 1982 roku Polsk¹ Mi-
sj¹ Katolick¹. W 1987 roku za³o¿ono tam Klub Inteligencji Katolickiej.
Z jego inicjatywy w 1988 roku powo³ano wydawnictwo prasowo-ksi¹¿ko-
we �S³owo�. Celem jego by³o upowszechnianie dzia³alno�ci PMK w Berlinie,
KIK-u oraz problematyki polsko-niemieckiej.

Kwartalnik �S³owo�, wydawany kosztem Polskiego Duszpasterstwa
w Berlinie, nawi¹zywa³ do porozumienia i dialogu miêdzy narodem polskim
i niemieckim na p³aszczy�nie historii, kultury i polityki. Nak³adem �S³owa�
wydawano równie¿ ksi¹¿ki adresowane do polskiej inteligencji29. Polska Mi-
sja Katolicka w Berlinie wydawa³a te¿ biuletyny parafialne: �List� i �Piel-
grzym�30.

W 1988 roku w Monachium duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej
ks. Czes³aw Nowak31 za³o¿y³ miesiêcznik �Exodus�, adresowany do polskich
emigrantów. Mia³ pomóc przetrwaæ okres têsknoty za krajem i bliskimi. Do-
starcza³ informacji o ¿yciu polskich o�rodków ko�cielnych, pomaga³ przy-
gotowaæ domowe nabo¿eñstwa tym, którzy nie mogli dotrzeæ do polskiego
ko�cio³a ze wzglêdu na du¿e odleg³o�ci. Wychodzi³ w nak³adzie 5 tys. eg-
zemplarzy32.

27 J. �liwiñski, ur. w 1934 roku. Wiêcej por.: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 295�
296.

28 A. N a d o l n y: Sto lat duszpasterstwa polskiego w Hamburgu. Hamburg 1992.
29 M. Gräfin D ä n h o f f: Dzieciñstwo w Prusach Wschodnich. Berlin 1992; Dziesiêæ

lat Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego w Berlinie. Berlin 1992; J. R u d n i a ñ s k i:
Mi³o�æ i nieskoñczono�æ. Berlin 1993; Polacy w Berlinie. Zarys portretu socjologicznego.
Berlin 1995.

30 Wiêcej por. M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki..., s. 132�133.
31 Cz. Nowak, ur. w 1947 roku. Wiêcej por.: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 196�198.
32 M. K a l c z y ñ s k a: Wielokulturowe oblicze prasy polskiej w Niemczech. Od �Wia-

rusa� do �Biuletynu Bawarskiego�. Bawarskie perspektywy 100-lecia (1890�2000).
W: Regionalne i lokalne media w spo³eczeñstwie wielokulturowym. Red. J. G l e n s k
i M. K a l c z y ñ s k a. Opole 2000, s. 96.
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Z inicjatywy ks. dra Franciszka Mrowca33, rektora Polskiej Misji Kato-
lickiej, maj¹cej swoj¹ siedzibê w Würzburgu, w 1989 roku za³o¿ono wydaw-
nictwo prasowo-ksi¹¿kowe, którego organem by³ dwutygodnik �Nasze S³o-
wo�. Periodyk przekazywa³ wiadomo�ci o ¿yciu religijnym, kulturalnym
i spo³ecznym Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Zawiera³ równie¿ tek-
sty czytañ liturgicznych z komentarzem, porady prawne oraz informacje
z ¿ycia Polonii na �wiecie. Pismo dociera³o do wszystkich o�rodków Polskiej
Misji Katolickiej w Niemczech, których w 1996 roku by³o 6534.

Po roku 2002, kiedy rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zo-
sta³ ks. pra³at Stanis³aw Budyñ, siedzibê rektoratu przeniesiono z Würzbur-
ga do Hanoweru, a wraz z ni¹ redakcjê �Naszego S³owa�, które sta³o siê te-
raz miesiêcznikiem. Pismo zachowa³o swój pierwotny charakter religijno-
-duszpasterski, informuje o ¿yciu religijno-spo³ecznym poszczególnych misji
w Niemczech. Zamieszcza te¿ artyku³y w jêzyku niemieckim, kierowane
jest do m³odego pokolenia, urodzonego i wychowanego ju¿ w Niemczech.

W podsumowaniu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e katolicka prasa polska w Niem-
czech, któr¹ zapocz¹tkowa³ opatrzno�ciowy duszpasterz polskich emigran-
tów w Nadrenii i Westfalii ks. Franciszek Liss, odegra³a wa¿n¹ rolê bu-
dzenia i zachowywania ducha religijnego i polskiego w�ród robotników
polskich w Nadrenii i Westfalii. Ksi¹dz Liss, duszpasterz, wydawca, sta³
siê równie¿ za³o¿ycielem i propagatorem organizacji polskich i zawodo-
wych Polaków w Westfalii, które przyczyni³y siê do tak o¿ywionego ¿ycia
religijnego organizacyjnego Polaków w Niemczech na prze³omie XIX
i XX wieku.

Obecnie du¿e zas³ugi w wydawaniu prasy i ksi¹¿ek w jêzyku polskim
w Niemczech ma PMK. W ci¹gu ponadstuletnich dziejów polskiej emigra-
cji w Niemczech duszpasterze katoliccy byli wierni swemu pos³annictwu
obrony polsko�ci i religii. Dobrym orê¿em w tej walce by³a zawsze prasa
i ksi¹¿ka.

Jak podaj¹ statystyki, dziêki dzia³alno�ci wydawniczej polskich ksiê¿y
w Niemczech w latach 1945�1950 wydrukowano 102 tytu³y ksi¹¿kowe
oraz oko³o 5,5 mln ulotek liturgicznych, obrazków, formularzy, pomocnych
w duszpasterstwie. �wiadczy to o wielkim zaanga¿owaniu polskich kap³a-
nów w prowadzeniu pracy duszpasterskiej i wydawniczej w�ród Polaków
w Niemczech35.

33 F. Mrowiec, ur. w 1941 roku. Wiêcej por.: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 184�186.
34 F. M r o w i e c: O�rodki Polskiej Misji Katolickiej jako centra kultury polskiej. W:

Polacy w Niemczech. P³aszczyzny i drogi normalizacji. Kultura. Red. M. L i s. Opole
1994, 13�20.

35 Cz. N o w a k: Polskie czasopi�miennictwo w Niemczech w okresie powojennym.
Próba oceny. W: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan
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Obecnie najwa¿niejszym tytu³em jest �Nasze S³owo�, miesiêcznik wy-
dawany w siedzibie PMK w Hanowerze, docieraj¹cy do wszystkich placó-
wek PMK w Niemczech36.

i perspektywy badawcze. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej odbytej
w dniach 16�17 grudnia 1999 r. w Kamieniu �l¹skim. Red. M. K a l c z y ñ s k a. Opole
2000, s. 98�103.

36 Na temat �Naszego S³owa� zob.: M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z ek: Niemieckie po-
lonika prasowe. Opole 2004, s. 82�84.

r
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Magazyn kulturalny �Zarys� (2001�2007)
� rocznik literacko-kulturalny

Polonii niemieckiej*

Polskojêzyczna prasa publikowana poza granicami naszego kraju, w �ro-
dowiskach emigracyjnych i polonijnych, stanowi cenne �ród³o wiedzy na te-
mat polskiej kultury. Jest równie¿ �niezast¹pionym korelatem procesu spo-
³ecznego oddzia³ywania, materialnym no�nikiem komunikacji miêdzykul-
turowej, wyznacznikiem �wiadomo�ci kulturowej oraz to¿samo�ciowej�1.

Liczne periodyki powstaj¹ z inicjatywy Polaków mieszkaj¹cych w Niem-
czech, którzy w ten sposób manifestuj¹ swój zwi¹zek z ojczyzn¹2. Ksi¹¿ka
Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku), któr¹
opracowali Maria Kalczyñska i Leonard Paszek, odnotowuje 65 tytu³ów
wydawanych w latach 1989�2003. Nale¿¹ do nich: biuletyny publikowa-
ne przez stowarzyszenia i organizacje polonijne, czasopisma specjalistyczne
(religijne, literackie, historyczne), periodyki spo³eczno-kulturalne oraz pi-
sma informacyjno-rozrywkowo-reklamowe3.

* Dziêkujê w tym miejscu Panu R. Ulfikowi i Panu prof. P. Roguskiemu, którzy
umo¿liwili mi dostêp do cennych informacji dotycz¹cych magazynu kulturalnego �Zarys�.

1 M. K a l c z y ñ s k a: Media Polonii niemieckiej w obszarze komunikacji spo³ecz-
nej. W: Nowe media, nowe w mediach. Red. I. B o r k o w s k i, A. Wo � n y. Wroc³aw 2001,
s. 142.

2 M. K a l c z y ñ s k a: Polonia niemiecka w kontek�cie zawarto�ci monachijskiego
�Exodusu� (1988�1995). (Wybrane zagadnienia: emigracja, Ko�ció³, o�wiata i kultura).
W: Studia bibliologiczne. T. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Paw³owiczowej. Red.
K. H e s k a - K w a � n i e w i c z  przy wspó³udziale K. Ta ³ u æ. Katowice 2005, s. 134.

3 Zob.: Niemieckie polonica prasowe (ostatnie 20-lecie XX wieku). Oprac. M. K a l -
c z y ñ s k a, L. P a s z e k. Opole 2004.
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Szczególnie istotne s¹ wydawnictwa o tematyce kulturalnej, kierowa-
ne do polonijnej elity intelektualnej. Dotychczas periodyki kulturalno-spo-
³eczne publikowane po zachodniej stronie Odry i Nysy mog³y liczyæ najwy-
¿ej na kilkuletni¹ egzystencjê. �Ostatnim tego przyk³adem [...] by³ bardzo
dobry kwartalnik Krzysztofa Marii Za³uskiego »B1«�4. Lukê powsta³¹ po
jego upadku próbuje wype³niæ redakcja magazynu kulturalnego �Zarys�,
polskojêzycznego rocznika literacko-kulturalnego5, który jest obecnie jed-
nym z nielicznych czasopism polonijnych o profilu kulturalnym w Europie.

Pomys³odawca i redaktor naczelny

Pomys³odawc¹ i redaktorem naczelnym �Zarysu� jest Roman Ulfik, któ-
ry pochodzi z Chorzowa na Górnym �l¹sku. W 1986 roku wyemigrowa³
z Polski. Pocz¹tkowo przebywa³ we W³oszech. Do Niemiec Zachodnich trafi³
w 1987 roku6. O swoim wyje�dzie z kraju tak pisze: �Mia³em dwadzie�cia
lat, nieuregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej, bliscy krewni na Za-
chodzie, a ja dosta³em zezwolenie na wyjazd za granicê w ci¹gu piêciu mi-
nut. Wiêc po prostu cud! [...] los chcia³, ¿e ju¿ nazajutrz po przybyciu do
Rzymu wszyscy uczestnicy pielgrzymki pojechali dalej, do obozu dla
uchod�ców w Latinie. Mnie zagna³o do Neapolu, sk¹d po dwóch miesi¹cach
wyjecha³em do Niemiec [...]�7.

Przysz³y wydawca na sta³e osiedli³ siê w Messel ko³o Darmstadt, gdzie
mieszka z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci. Przez d³ugi czas nie udziela³ siê w �rodo-
wisku polonijnym8, aczkolwiek interesowa³ siê literatur¹ i kultur¹, co zaowo-
cowa³o pomys³em wydawania w³asnego czasopisma po�wiêconego tej tema-
tyce. Z uwag¹ �ledzi³ rynek polskiej prasy polonijnej, dlatego zdawa³ sobie
sprawê z faktu, ¿e przedsiêwziêcie wydawnicze nie bêdzie mu dawa³o zy-
sków materialnych, lecz jedynie satysfakcjê. Zdecydowana wiêkszo�æ ludzi
czytuje bowiem ma³o ambitne tytu³y albo nie siêga po prasê w ogóle. Po-
wstanie �Zarysu� okaza³o siê zatem nie lada wyzwaniem, tym bardziej ¿e,

4 Rozmowa z Romanem Ulfikiem, redaktorem naczelnym polonijnego magazynu
kulturalnego �Zarys� [wywiad przeprowadzony przez M. Tyrpê jesieni¹ 2004 roku, w po-
siadaniu moim].

5 Ostatni zeszyt �Zarysu� (nr 6) jest wydaniem dwujêzycznym (polsko-niemieckim).
6 Por.: Ulfik Roman Stanis³aw � �Zarys�. W: Niemieckie polonica prasowe..., s. 285.
7 R. U l f i k: Tylko raz mia³em okazjê zobaczyæ Ojca �wiêtego. W: Jan Pawe³ II we

wspomnieniach polsko-niemieckich. Oprac. M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k. Dortmund�
Katowice 2006, s. 290.

8 Informacje: R. Ulfik: e-mail do A. Marcol z 30.03.2006.
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wedle opinii R. Ulfika: �[...] Polonia niemiecka dotychczas nie postawi³a na
nogi ani jednego pisma z prawdziwego zdarzenia, które by³oby ogólnodo-
stêpne w ca³ych Niemczech i spe³ni³o inn¹ rolê oprócz informacyjno-rozryw-
kowej. [...] Wyj¹tkiem jest berliñski »Dialog« [...], kierowany do czytelników
polskich i niemieckich, który jednak trudno nazwaæ pismem polonijnym�9.

Powstanie �Zarysu�

Pomys³ za³o¿enia czasopisma R. Ulfik zrealizowa³ w 2001 roku, kiedy
w Messel ukaza³ siê pierwszy numer polskojêzycznego magazynu kultural-
nego �Zarys�, którego zasadnicza problematyka sprowadza³a siê do roli
³¹cznika kulturowego10. M. Kalczyñska twierdzi, ¿e �czytelnicy w Niemczech
i w Polsce przyzwyczaili siê ju¿ do »Zarysu«, [poniewa¿] jak w delikatnej
soczewce odbija literacko-publicystyczne tendencje w ¿yciu polonijnym
i emigracyjnym, informuje o nowinkach kulturalnych, zachêca do dysku-
sji i polsko-niemieckiego dialogu�11.

W ci¹gu siedmiu lat (2001�2007) opublikowano sze�æ zeszytów maga-
zynu12, który w pewien sposób kontynuuje tradycjê zapocz¹tkowan¹ przez
K.M. Za³uskiego13. �wiadczy o tym przede wszystkim szerokie ujêcie promo-
wanej przez pismo tematyki kulturalnej, redakcja bowiem pragnie ³¹czyæ
ludzi ró¿nych narodowo�ci i kultur, zachêcaj¹c ich do wymiany my�li na roz-
maite zagadnienia zwi¹zane z wydarzeniami oraz zjawiskami kulturalny-
mi i spo³ecznymi14. S¹ one tutaj prezentowane g³ównie za po�rednictwem po-
ezji, prozy i publicystyki, czasami tak¿e w formie wypowiedzi naukowej, po-

9 Rozmowa z Romanem Ulfikiem... [wywiad przeprowadzony przez M. Tyrpê...].
10 Wed³ug P. Roguskiego magazyn kulturalny �Zarys� ma cechy pisma emigracyj-

nego, polonijnego i lokalnego. Informacje: P. R o g u s k i: referat Polacy w Niemczech �
formy uczestnictwa w kulturze, wyg³oszony w Salonie pod Pegazem, dzia³aj¹cym przy
Gabinecie Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech. Opole, 2 czerwca 2006.

11 M. K a l c z y ñ s k a: Inni o ZARYSIE: http://www.zarys.de [dostêp: 20.12.2007].
12 Ze wzglêdu na trudno�ci finansowe drugi numer periodyku ukaza³ siê po dwu-

letniej przerwie, w 2003 roku.
13 Periodyk literacko-artystyczny �B1� K.M. Za³uskiego ukazywa³ siê w latach

1993�1998. Z za³o¿enia mia³ stanowiæ niezale¿n¹ trybunê m³odych literatów, wywo-
dz¹cych siê ze �rodowiska Polonii niemieckiej, jednak na jego ³amach publikowano
tak¿e teksty autorów krajowych i zagranicznych. By³ wydawany nieregularnie, w na-
k³adzie licz¹cym oko³o 1000 egzemplarzy. Szerzej: K.M. Z a ³ u s k i: �B1� � kwartal-
nik literacki z niebezpiecznym po�lizgiem. W: Niemieckie polonica prasowe..., s. [216]
�217.

14 Por.: http://www.zarys.de [dostêp: 20.12.2007].
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ruszaj¹cej problem wspó³czesnych i historycznych stosunków polsko-nie-
mieckich, emigracji, oraz omówieñ wybranych utworów literackich.

Warto zaznaczyæ, ¿e redaktor naczelny �B1� oraz wspó³pracuj¹cy z nim
autorzy (Piotr Piaszczyñski15, Krzysztof Niewrzêda16, Brygitta Helbig17

i Dariusz Muszer18) nawi¹zali kontakt z R. Ulfikiem i zaznaczyli sw¹ obec-
no�æ na ³amach rocznika. Pojawi³y siê w nim równie¿ teksty Tomasza Ja-
struna19 i Krzysztofa Gawlikowskiego20, by³ych wspó³pracowników paryskiej
�Kultury�, której czêsto po�wiêcone by³y publikowane w �Zarysie� wspomnie-
nia i wywiady.

Wydanie pierwszego numeru magazynu kulturalnego �Zarys� by³o
mo¿liwe dziêki wspó³pracy Witolda P. Wolnego21, Marka Tinscherta22, Wil-
helma Dichtera23, Matthiasa Kneipa24 i ks. Jerzego Szymika25. Utwory i arty-

15 P. Piaszczyñski (rocznik 1955) � poeta, krytyk literacki i artystyczny, wspó³pra-
cownik magazynu polsko-niemieckiego �Dialog� i polskiej rozg³o�ni Radia �MultiKulti�
w Berlinie. Szerzej: Piaszczyñski Piotr. W: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny.
Oprac. M. K a l c z y ñ s k a. Opole 2001, s. 217.

16 K. Niewrzêda (rocznik 1964) � prozaik, poeta, publicysta. W 1989 roku wyje-
cha³ do Niemiec Zachodnich. Szerzej: Niewrzêda Krzysztof Robert. W: Polsko-niemiec-
ki leksykon..., s. 192�194.

17 B. Helbig (rocznik 1963) � pracownik naukowy Instytutu Slawistyki Uniwer-
sytetu Humboldta w Berlinie, poetka, autorka tekstów prozatorskich i t³umaczka.
Szerzej: Helbig-Mischewski Brygitta. W: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 93�94.

18 D. Muszer (rocznik 1959) � pisarz, poeta, krytyk. Od 1988 roku mieszka w Niem-
czech. Szerzej: Muszer Dariusz. W: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 188�189.

19 T. Jastrun (rocznik 1950) � poeta, prozaik, krytyk literacki. Od 1986 roku by³ fe-
lietonist¹ paryskiej �Kultury�. Jest laureatem licznych nagród literackich i kulturowych.

20 K. Gawlikowski � pracownik naukowy Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej
w Warszawie oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje siê w psychologii
miêdzykulturowej i naukach politycznych.

21 W.P. Wolny (rocznik 1962) � filozof i teolog; z pochodzenia chorzowianin. Miesz-
ka w USA.

22 M. Tinschert (rocznik 1963) � pochodzi z Chorzowa; w 1989 roku wyjecha³ do
Niemiec. Na ³amach �Zarysu� opublikowa³ swój pierwszy tekst literacki.

23 W. Dichter (rocznik 1935) � powie�ciopisarz, informatyk. Pochodzi z Kresów
(Borys³aw). Obecnie mieszka w USA. Autor Konia Pana Boga i Szko³y bezbo¿ników,
nominowanych do nagrody literackiej NIKE.

24 M. Kneip (rocznik 1969) � niemiecki poeta, prozaik, publicysta, wspó³pracow-
nik naukowy Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Autor pracy doktorskiej po�wiê-
conej tematyce politycznej roli jêzyka niemieckiego i polskiego na Górnym �l¹sku po
roku 1921; popularyzator polskiej kultury w Niemczech, laureat licznych nagród lite-
rackich i kulturowych. Szerzej: A. M a r c o l: Twórczo�æ literacka i publicystyczna Mat-
thiasa Kneipa (monografia). Praca magisterska. Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu �l¹skiego. Katowice 2006, maszyn.

25 J. Szymik (rocznik 1953) � teolog, poeta, t³umacz, wyk³adowca Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu �l¹skiego; mieszka w Katowicach. Autor
ksi¹¿ek teologicznych oraz publikacji z pogranicza literatury i teologii. Pisze teksty
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ku³y tych piêciu autorów wype³ni³y ³amy nowo powsta³ego pisma, gdy¿
jako pierwsi zdecydowali siê poprzeæ tê inicjatywê, rezygnuj¹c z honorariów
autorskich26. Publikacja tego zeszytu nie by³aby tak¿e mo¿liwa bez bezinte-
resownej pomocy wielu osób, m.in. Anny Gierliñskiej27, Krystyny Zawadki,
Joachima Pietrzika28 i Adama ¯o³nierka29, którzy zajêli siê jego redakcj¹
i stron¹ edytorsk¹.

Redakcja i autorzy

Sk³ad redakcji, któr¹ tworz¹ mieszkañcy obydwu stron Odry, w ci¹gu
lat 2001�2006 ulega³ pewnym zmianom. Obecnie nale¿y do niej sze�æ
osób: R. Ulfik (redaktor naczelny), A. ¯o³nierek (konsultant graficzny)
i piêciu redaktorów, którzy do³¹czyli do zespo³u w ostatnich latach. W 2004
roku w pracê redakcyjn¹ zaanga¿owa³ siê Piotr Roguski, pracownik nauko-
wy Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Kolonii i Wy¿szej Szko³y Huma-
nistycznej w Pu³tusku30. Podczas przygotowywania czwartego, pi¹tego
i szóstego numeru pisma grono redakcyjne poszerzy³o siê o kolejnych cz³on-
ków: Katarzynê i Mariusza Soleckich31, którzy zajmuj¹ siê korekt¹ nadsy-

w ró¿nych gatunkach i konwencjach (Kocham teologiê! Dlaczego?, Teologia w krainie pep-
si-coli, Eseje o nadziei, Dziennik pszowski). Opublikowa³ dziewiêæ tomów poetyckich
(Uczê siê chodziæ, Gwiazdy w fili¿ance, Zupe³nie inaczej, Wstêp wolny, Ziemia niebieska,
Dotyk �renicy, �miech i p³acz, B³êkit, Cierpliwo�æ Boga) i kilka wyborów poezji (m.in.
102 wiersze, Z ka¿d¹ sekund¹ jestem bli¿ej Domu, 33 wiersze przeciwko nico�ci). Sze-
rzej: www.jerszym.katowice.opoka.org.pl/-5k [20.12.2007].

26 Informacje: R. Ulfik: e-mail do A. Marcol z 30.03.2006.
27 A. Gierliñska � pracuje jako edytor i t³umacz; mieszka w Poznaniu. Zajmowa-

³a siê stron¹ edytorsk¹ �Zarysu� do 2004 roku.
28 K. Zawadka i J. Pietrzik s¹ znajomymi R. Ulfika, mieszkaj¹ w Niemczech.
29 A. ¯o³nierek � grafik z Darmstadt; wspó³pracuje z �Zarysem� od 2001 roku.
30 P. Roguski (rocznik 1945) � filolog, t³umacz, krytyk literatury, poeta, autor licz-

nych publikacji historycznoliterackich na temat relacji polsko-niemieckich (Tu³acz pol-
ski nad Renem, Kuszenie Polaków, Cmentarz polski w Dre�nie, Dzielny kosynier i piêk-
na Polka i in.). Pochodzi z podwarszawskiego Wo³omina; od 1993 roku pracuje nauko-
wo w Niemczech. Szerzej: Roguski Piotr Micha³. W: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 243�
245.

31 K. Solecka (rocznik 1975) � doktor teologii, wspó³pracownik mediów katolickich.
Jest redaktorem w katowickim wydawnictwie Ksiêgarnia �w. Jacka. M. Solecki (rocz-
nik 1975) � poeta, eseista, krytyk literacki; Lubuszanin; absolwent polonistyki Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Spo³ecznym Liceum im. W. Korfante-
go w Katowicach.
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³anych tekstów, Ma³gorzatê P³oszewsk¹, pe³ni¹c¹ funkcjê t³umacza32, oraz
Mariê Kalczyñsk¹, znan¹ badaczkê poloników niemieckich33.

Z pismem w ró¿nych latach wspó³pracowa³o blisko siedemdziesiêciu au-
torów. S¹ to przede wszystkim literaci, publicy�ci i badacze z Polski i zagra-
nicy, których teksty wp³ywaj¹ na ostateczny kszta³t periodyku. Podobnie
jak ca³a redakcja, pracuj¹ na rzecz �Zarysu� nieodp³atnie. Do ich grona nale-
¿¹ twórcy wywodz¹cy siê ze �rodowiska niemieckiej Polonii (m.in. K.M. Za-
³uski, K. Niewrzêda, P. Piaszczyñski, Krzysztof Rottermund34, M. P³oszew-
ska35, Krzysztof Mik36, S. Soko³owski37) oraz autorzy krajowi (T. Jastrun,
J. Durski38, J. Szymik, M. Solecki i in.). W roczniku pojawiaj¹ siê równie¿
utwory autorów niemieckojêzycznych, którzy pragn¹ dotrzeæ do polskiego
czytelnika. Nale¿¹ do nich Matthias Kneip, Renate Axt39 i Barbara Zei-
zinger40. Swoj¹ obecno�æ zaznaczyli równie¿ Polacy, którzy wyemigrowali
do Stanów Zjednoczonych i Francji (Witold P. Wolny, Maciej Kaniewski41,
Zbigniew Wiêckowski42), oraz emigranci innych narodowo�ci (m.in. W³adi-

32 Informacje: R. Ulfik: e-mail do A. Marcol z 4.01.2008.
33 M. Kalczyñska (rocznik 1958) � urodzona w Wilnie. Pracuje naukowo w Insty-

tucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu �l¹skiego w Katowi-
cach oraz PIN-Instytucie �l¹skim w Opolu. Jest znawc¹ tematyki ksi¹¿ki i prasy po-
lonijnej oraz wspó³czesnych polsko-niemieckich kontaktów kulturowych.

34 K. Rottermund (rocznik 1957) � muzykolog, publicysta muzyczny, pracownik na-
ukowy Uniwersytetu Szczeciñskiego. Mieszka w Berlinie. Szerzej: Rottermund Krzysz-
tof. W: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 245�246.

35 M. P³oszewska (rocznik 1956) � poetka, t³umaczka, animatorka kultury; pocho-
dzi z P³ocka, mieszka w Reutlingen.

36 K. Mik (rocznik 1960) � prozaik i dziennikarz pochodz¹cy z Pszczewa (Wielko-
polska). W Niemczech mieszka od 1990 roku. Autor Ko³ysanki dla spó�nionych, sta-
nowi¹cej cykl reporta¿y literackich; korespondent prasowy. Wspó³pracuje z polskojê-
zycznymi redakcjami radiowymi dzia³aj¹cymi na terenie Niemiec. Szerzej: Mik
Krzysztof. W: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 178�179.

37 S. Soko³owski (rocznik 1974) � poeta pochodz¹cy z Gdañska; w Niemczech
mieszka od koñca lat osiemdziesi¹tych. W 2004 roku opublikowa³ zbiór poetycki Atrapy
Dajmoniona.

38 J. Durski (rocznik 1943) � pisarz, grafik, artysta malarz, rze�biarz. W 1999 roku
zosta³ laureatem I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanis³awa
Grochowiaka. Szerzej: www.durski.pub.pl [dostêp: 28.12.2007].

39 R. Axt � dziennikarka i poetka z Darmstadt; autorka powie�ci Nie s³ychaæ, kie-
dy p³aczesz.

40 B. Zeizinger (rocznik 1949) � poetka mieszkaj¹ca w Alsbach-Hähnlein ko³o
Darmstadt; swoje wiersze publikuje na ³amach prasy i w antologiach.

41 M. Kaniewski (rocznik 1947) � wspó³pracownik prasy emigracyjnej. Prowadzi³
kopalnie z³ota w Gujanie Brytyjskiej. Mieszka w USA.

42 Z. Wiêckowski (rocznik 1939) � pochodzi z Dêbina na Polesiu; obecnie mieszka
w Pary¿u. Jest malarzem i scenografem. Swoje prace malarskie prezentowa³ w Anglii,
Francji, Szwajcarii, USA i Brazylii; pracowa³ w teatrach polskich i zagranicznych.
Nale¿y do paryskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz APAJTE.
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mir Kaminer)43. Publikacja ich twórczo�ci w kolejnych numerach pisma jest
najlepszym potwierdzeniem faktu, ¿e kultura s³owa stanowi doskona³y ³¹cz-
nik miêdzy lud�mi.

Problematyka pisma

Znaczna czê�æ prezentowanych w �Zarysie� tekstów dotyczy spraw
zwi¹zanych z ¿yciem na obczy�nie, do czego zobowi¹zuje jego polonij-
ny charakter. Na ³amach periodyku mo¿na znale�æ artyku³y publicystycz-
ne i utwory literackie, poruszaj¹ce problem emigracji, m.in. Wspomnienia
emigrantki D. Wasilewskiej-Garlickiej44 oraz fragment ksi¹¿ki Aussied-
lerblues K.M. Za³uskiego, w której autor krytycznie ocenia �rodowisko
polskich emigrantów w Niemczech. Redakcja promuje równie¿ wypowie-
dzi zdradzaj¹ce, w jaki sposób cudzoziemcy postrzegaj¹ Polskê (esej
Monologia gdañska M. Kneipa i artyku³ A. Holescha45 dotycz¹cy wize-
runku Polski w oczach Brytyjczyków), oraz refleksje Polaków na temat
Niemiec, do których nale¿¹ wiersze ks. J. Szymika i tekst Die Bahn, czyli
swojskie Niemcy P. Piaszczyñskiego. Warto zauwa¿yæ, ¿e w pi�mie znaj-
dujemy te¿ zagadnienia dotycz¹ce tematyki wschodniej, o czym �wiad-
czy artyku³ Nad Wo³g¹ o. J. Jagodziñskiego46 oraz opowiadanie Rosja-
nie w Berlinie autorstwa W. Kaminera. Oprócz wymienionych tematów
istotne miejsce zajmuje problematyka religijna i filozoficzna (np. artyku-
³y Witolda Woracha)47 oraz prezentacja popularyzatorów polskiej kultury
(teksty Andrzeja Kaluzy)48 i o�rodków naukowych (m.in. Instytut Serbo-

43 W. Kaminer (rocznik 1967) � Rosjanin, który od 1990 roku mieszka w Niem-
czech. Autor tomu opowiadañ Russendisco oraz licznych tekstów publikowanych na ³a-
mach prasy niemieckiej.

44 D. Wasilewska-Garlicka (rocznik 1953) � germanistka, absolwentka Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego; od 1979 roku mieszka w Baden-Baden. Wspó³pracuje z tam-
tejsz¹ Szko³¹ Jêzyków Obcych, uniwersytetami w Karlsruhe i Stuttgarcie oraz rozg³o-
�ni¹ radiow¹ SWR.

45 A. Holesch (rocznik 1977) � pochodzi z Wodzis³awia �l¹skiego; studiuje histo-
riê, politologiê i anglistykê na Uniwersytecie w Bonn.

46 J. Jagodziñski (rocznik 1955) � werbista. Przez piêtna�cie lat prowadzi³ pra-
cê misyjn¹ na Filipinach; od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych przebywa w Rosji.

47 W. Worach (rocznik 1975) � filozof i teolog. Specjalizuje siê w zagadnieniach
z zakresu etyki i antropologii filozoficznej.

48 A. Kaluza (rocznik 1963) � politolog i germanista, pracownik Deutsches Polen-
-Institut w Darmstadt. Szerzej: Kaluza Andrzej. W: Polsko-niemiecki leksykon...,
s. 113�114.
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³u¿ycki49, Deutsches Polen-Institut)50. W ka¿dym numerze porusza siê wiele
uniwersalnych zagadnieñ, które pojawiaj¹ siê przede wszystkim w utwo-
rach poetyckich i prozatorskich.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wysoki poziom literacki periodyku, cze-
go wyrazem s¹ zamieszczane na jego ³amach wiersze, opowiadania i ese-
je autorów krajowych, polonijnych oraz niemieckich. S¹ to reprezentanci
ró¿nych pokoleñ literackich. Obok utworów uznanych poetów i pisarzy pro-
mowane s¹ teksty m³odych i dobrze zapowiadaj¹cych siê twórców, np. Mar-
cina Jurzysty51 i Adama Majewskiego52.

Wypowiedzi literackie i publicystyczne grupowane s¹ w dzia³ach, któ-
rych przybywa z ka¿dym numerem. Pocz¹tkowo �Zarys� zawiera³ wy³¹cz-
nie teksty poetyckie, prozê i publicystykê. Z numeru na numer dynamicz-
nie poszerza sw¹ ofertê czytelnicz¹, dziêki czemu jego ostatnie zeszyty dys-
ponuj¹ a¿ kilkunastoma rubrykami. Wiêkszo�æ z nich zosta³a zaopatrzona
w polsko-niemieck¹ kronikê kulturaln¹, odnotowuj¹c¹ najwa¿niejsze wy-
darzenia z Polski i Niemiec. Poza tym od kilku lat na ³amach czasopisma
jest publikowany wykaz autorów, uzupe³niany notkami biograficznymi,
oraz spis wydawnictw nades³anych do redakcji.

Niemal wszystkie zeszyty zawieraj¹ wywiady. Opublikowano w nich
m.in. rozmowê z re¿yserem Kazimierzem Kutzem, prozaikiem Stefanem
Chwinem, ¿on¹ Witolda Gombrowicza � Rit¹, i Henrykiem Giedroyciem
� dyrektorem Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Ponadto w perio-
dyku swoje sta³e miejsce znalaz³y recenzje ksi¹¿kowe i muzyczne, analizy
literackie, eseje oraz relacje z wa¿nych imprez polonijnych i krajowych,
wspomnienia, a czasem nawet listy czytelników. Uwadze redakcji nie ucho-
dz¹ istotne wydarzenia kulturalno-spo³eczne, rozgrywaj¹ce siê w czasie
zbierania materia³ów do kolejnych numerów. St¹d te¿ w �Zarysie� pojawi³y
siê teksty zwi¹zane z przyst¹pieniem Polski do struktur Unii Europejskiej,

49 Instytut Serbo³u¿ycki w Budziszynie zosta³ reaktywowany w 1992 roku. Konty-
nuuje tradycjê Instytutu Ludoznawstwa £u¿yckiego, powsta³ego w 1951 roku. Realizu-
je badania z zakresu historii kultury i narodowo�ci Serbo³u¿yczan oraz kulturoznawstwa
i jêzykoznawstwa. Szerzej: D. S c h o l z e - � o ³ t a: Instytut Serbo³u¿ycki w przesz³o�ci
i dzisiaj. �Zarys� 2005, nr 4, s. 168�171.

50 Deutsches Polen-Institut powsta³ w 1980 roku z inicjatywy K. Dedeciusa. Ucho-
dzi za najbardziej kompetentn¹ jednostkê badañ nad polsk¹ literatur¹ w krajach nie-
mieckojêzycznych. Prowadzi tak¿e prace bibliograficzne i dzia³alno�æ translatorsko-
wydawnicz¹. Rozg³os przynios³y mu przede wszystkim serie Polnische Bibliothek oraz
Panorama Literatury Polskiej XX Wieku. Szerzej: A. K a l u z a: Dyskusje panelowe pod
patronatem Deutsches Polen-Institut. �Zarys� 2004, nr 3, s. 148�152.

51 M. Jurzysta (rocznik 1983) � pochodzi z Elbl¹ga; studiuje polonistykê w Toru-
niu. Publikowa³ m.in. na ³amach �Frazy� i �Undergruntu�.

52 A. Majewski (rocznik 1979) � poeta z Gdañska. Autor kontrowersyjnego arku-
sza poetyckiego Puppy Love.
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Rokiem Gombrowiczowskim, 25. rocznic¹ powstania Solidarno�ci oraz wspo-
mnienia o Czes³awie Mi³oszu, papie¿u Janie Pawle II, Jerzym Giedroyciu.

Strona edytorsko-wydawnicza i formy kolporta¿u

Pismo ukazuje siê w formie drukowanej, w porêcznym formacie A5. Od
drugiego zeszytu wszystkie utwory literackie i artyku³y s¹ drukowane iden-
tyczn¹ czcionk¹, zawsze w jednej kolumnie. Obok tekstów pojawiaj¹ repro-
dukcje prac plastycznych takich twórców, jak Mira i Alexander Fleischer53

oraz Jan Bresiñski54. Szata graficzna ilustracji i tekstów jest utrzymana
w czarno-bia³ej kolorystyce. Barwne s¹ jedynie ok³adki poszczególnych nu-
merów. Ka¿da ma odmienny kolor, co u³atwia ich identyfikacjê.

Dotychczas opublikowane zeszyty, o zró¿nicowanej objêto�ci (od 60 do
400 stron), wydawane s¹ nieregularnie, w niewielkim nak³adzie 400�500
egzemplarzy, w zale¿no�ci od pozyskanych �rodków finansowych55. Nie dzi-
wi zatem, ¿e pierwszy sygnalny numer pisma jest skromniejszy od pozosta-
³ych zeszytów, drukowanych na kredowym papierze i utrzymanych w iden-
tycznej szacie graficznej.

W 2003 roku �Zarysowi� przyznano Miêdzynarodowy Znormalizowany
Numer Wydawnictw Ci¹g³ych (ISSN 1613-0375), dziêki któremu sta³ siê
w pe³ni oficjalnym czasopismem. W tym samym okresie R. Ulfik oraz kilku
jego znajomych za³o¿y³o stowarzyszenie Deutsch-Polnischer Kulturverein
e.V. SALONik z siedzib¹ w Darmstadt, które zosta³o wydawc¹ rocznika56.

Periodyk mo¿na nabyæ w prenumeracie, z której zyski przeznaczane s¹
na druk kolejnych numerów. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e powsta-
je on dziêki wsparciu finansowemu ró¿nych sponsorów i darczyñców. S¹ to
przede wszystkim Polacy mieszkaj¹cy w Niemczech, którym nie jest obojêt-
ny los polskiej kultury. Osoby te udowadniaj¹ tym samym, ¿e pismo o cha-
rakterze literacko-kulturalnym jest niemieckiej Polonii potrzebne.

Sympatycy zasilaj¹cy fundusz �Zarysu� oraz instytucje pomagaj¹ce
w publikacji kolejnych numerów (np. Fundacja Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej) ka¿dorazowo s¹ wymieniani na pierwszych b¹d� ostatnich stro-

53 M. Fleischer � malarka; urodzi³a siê w Warszawie. Ukoñczy³a studia artystycz-
ne w Pary¿u; mieszka w Reinheim. A. Fleischer � malarz, grafik, poeta i prozaik. Ab-
solwent Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu.

54 J. Bresiñski � artysta, mieszka w Bonn.
55 Informacje: R. Ulfik: e-mail do A. Marcol z 30.03.2006.
56 Szerzej: www.salonik.de [dostêp: 10.12.2007].
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nach danego zeszytu. Wsparcie pieniê¿ne przyjació³ przeznacza siê na
ewentualne honoraria dla autorów oraz druk kolejnych zeszytów roczni-
ka. W ten sposób okazuje siê on jednym z nielicznych niemieckich czaso-
pism polonijnych, które prawie w ogóle nie zamieszcza reklam. Na jego ³a-
mach pojawiaj¹ siê jedynie rekomendacje ksi¹¿ek literackich, informacje
dotycz¹ce Ksiêgarni Polskiej �Wawel� i firmy De-sign, prowadzonej przez
A. ¯o³nierka, oraz og³oszenia o konkursach i nowych inicjatywach kultu-
ralnych.

Prenumeratorami magazynu s¹ przede wszystkim mieszkañcy obydwu
stron Odry. Obecnie �Zarys� mo¿na zamawiaæ w Niemczech (bezpo�rednio
w redakcji, która znajduje siê w domu R. Ulfika, lub za pomoc¹ Ksiêgarni
Polskiej �Wawel� w Kolonii) i w Polsce, w katowickim Antykwariacie Ksiê-
garskim (ul. Mickiewicza 14) oraz opolskim Gabinecie Ksi¹¿ki i Prasy Pol-
skiej w Niemczech, dzia³aj¹cym przy Pañstwowym Instytucie Naukowym-
-Instytucie �l¹skim w Opolu. Tymi drogami periodyk ten trafia do r¹k in-
dywidualnych odbiorców, do redakcji literackich i instytucji kulturalnych
znajduj¹cych siê na terenie Polski i Niemiec. Za nasz¹ zachodni¹ granic¹
s¹ to przede wszystkim polskie instytuty kultury oraz Deutsches Polen-In-
stitut w Darmstadt. Czê�æ nak³adu rozsy³a siê tak¿e do autorów publiku-
j¹cych na ³amach poszczególnych zeszytów oraz sympatyków pisma57.

Popularyzacja rocznika

Promocji rocznika s³u¿y strona internetowa (http://www.zarys.de/), udo-
stêpniaj¹ca informacje dotycz¹ce zespo³u redakcyjnego, jego wspó³pracow-
ników i wydawcy. Za jej pomoc¹ mo¿na siê zapoznaæ ze spisami tre�ci do-
tychczas opublikowanych zeszytów, biogramami wybranych autorów, opi-
niami czytelników oraz sposobami zamawiania magazynu. W 2007 roku
do strony do³¹czono rubrykê �Biblioteka ZARYSU�, która zawiera reklamê
dwóch publikacji zwartych, powsta³ych z inicjatywy redakcji: tomiku poe-
tyckiego Co mnie obchodz¹ Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an?
P. Roguskiego58 oraz Hamlet gliwicki. Próba albo dotyk przez szybê Pete-
ra Lachmanna, uznanego poety, t³umacza i re¿ysera59. Planowane s¹ ko-

57 Zob.: Niemieckie polonica prasowe..., s. 106.
58 P. R o g u s k i: Co mnie obchodz¹ Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an?

Przek³. E. B r ö d n e r, P.P. L a c h m a n n, M. P ³ o s z e w s k a. Darmstadt 2007.
59 P.P. L a c h m a n n: Hamlet gliwicki. Próba albo dotyk przez szybê. Darmstadt

2007.
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lejne czê�ci tej serii, której celem jest popularyzacja literatów publikuj¹cych
w periodyku. �Z za³o¿enia [...] bêd¹ to wydania dwujêzyczne lub [wydaw-
nictwa] skierowane jedynie do Czytelnika niemieckiego�60.

Czytelnikami magazynu kulturalnego �Zarys� s¹ zazwyczaj intelektu-
ali�ci, badacze, kulturoznawcy oraz osoby zainteresowane wspó³czesn¹ lite-
ratur¹ i publicystyk¹. Zamiarem twórców rocznika jest wydawanie ambit-
nego pisma dla �rodowiska, dlatego jego redaktorzy �du¿¹ wagê przywi¹zuj¹
do [publikacji] tekstów nowatorskich, polemicznych, dotykaj¹cych wa¿nych
spraw spo³ecznych i kulturalnych�61. Pracê wydawnictwa i redakcji doceni³o
Spo³eczne Stowarzyszenie Prasoznawcze �Stopka�, pod przewodnictwem
prof. Janusza Tazbira, które przyzna³o �Zarysowi� Nagrodê Zygmunta Glo-
gera za rok 2006. Tym presti¿owym wyró¿nieniem uhoronowano wcze�niej
m.in. J. Bursztê, J. Krzy¿anowskiego, B. Baranowskiego, Cz. Hernasa,
J. Klimaszewsk¹, R. Sulimê, D. Simonides, B. Go³êbiowskiego oraz anima-
torów kultury w regionach. Laureatami nagrody glogerowskiej s¹ osoby,
które maj¹ �szczególne zas³ugi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury pol-
skiej. Mog¹ j¹ otrzymywaæ Polacy mieszkaj¹cy w kraju i za granic¹�62.

Pismo R. Ulfika jest ju¿ rozpoznawalne w �rodowisku polonijnym63.
W pa�dzierniku 2006 roku redakcja rocznika zosta³a zaproszona do wziê-
cia udzia³u w IV �wiatowych Polonijnych Spotkaniach Intelektualistów,
Ludzi Kultury i Sztuki w Opolu, zorganizowanych przez Instytut Badañ
nad Kultur¹ Polonijn¹ w Monachium oraz Polskie Stowarzyszenie Auto-
rów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie (APAJTE) z siedzib¹ w Pary¿u.
W wydarzeniu tym uczestniczyli wydawcy prasy polonijnej, dzia³acze spo-
³eczni, arty�ci i badacze ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, W³och, Nie-
miec, Rosji, Ukrainy, Litwy, Mo³dawii, Czech i Wêgier. Spotkaniom towa-
rzyszy³a sesja naukowa nt.: Rola prasy polonijnej w ¿yciu Polonii i Pola-
ków na �wiecie, podczas której dokonano prezentacji �Zarysu�64.

* * *

W wywiadzie, który przeprowadzi³ M. Tyrpa, R. Ulfik stwierdzi³, ¿e
rocznik �powinien byæ jednym z kilku periodyków [literacko-kulturalnych]

60 http://www.zarys.de [dostêp: 22.12.2007].
61 M. K a l c z y ñ s k a: Inni o ZARYSIE: http://www.zarys.de [dostêp: 22.12.2007].
62 http://www.stopkapress.com.pl/ [dostêp: 22.12.2007].
63 Informacje dotycz¹ce magazynu kulturalnego �Zarys� udostêpni³o kilka serwi-

sów i portali polonijnych, m.in. Portal Polonii Norymberskiej, Portal �X-pol� z Aachen
oraz Polska Domena z Hamburga.

64 A. M a r c o l: Kultura w pismach polonijnych na przyk³adzie pisma �Zarys�. Re-
ferat wyg³oszony podczas sesji naukowej Rola prasy polonijnej w ¿yciu Polonii i Pola-
ków na �wiecie w dniu 14 pa�dziernika 2006 roku [w posiadaniu autorki].

14 Kultura...
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ukazuj¹cych siê dla Polonii niemieckiej�65, ale obecnie jest jedynym tego
typu czasopismem po zachodniej stronie Odry i Nysy. Ten fakt mobilizuje
jego redakcjê do szczególnej dba³o�ci o wysoki poziom merytoryczny pisma
oraz zachêca j¹ do podejmowania kolejnych �mia³ych inicjatyw.

�Zarys� zdoby³ ju¿ uznanie w �rodowisku polskiej elity intelektualnej
w Niemczech i w Polsce. Zainteresowa³ równie¿ Polaków mieszkaj¹cych
w innych skupiskach polonijnych i obcokrajowców. Jest to wyj¹tkowo po-
zytywne zjawisko, gdy¿ od dawna wiadomo, ¿e zg³êbianie kultury i litera-
tury innych narodów przyczynia siê do ich lepszego poznania. Wiedz¹
o tym doskonale redaktorzy �Zarysu�, którzy swym periodykiem wnosz¹
wk³ad w budowê mostu wzajemnego porozumienia ludzi ró¿nych narodo-
wo�ci i kultur.

65 Rozmowa z Romanem Ulfikiem... [wywiad przeprowadzony przez M. Tyrpê...].

r



Karol Makles
Katowice

Polonijne zagadnienia ksi¹¿ki i prasy �
na ³amach czasopisma �Wspólnota Polska�

Bibliografia za lata 2002�2007

Czasopismo �Wspólnota Polska� zaistnia³o na rynku wydawniczym
w 1991 roku, zdobywaj¹c wierne grono czytelników w Polsce i za grani-
c¹. Na ³amach periodyku, w ci¹gu jego ponad 15-letniej historii, ukaza³o
siê wiele artyku³ów po�wiêconych problematyce ksi¹¿ki i prasy polonij-
nej.

Prezentowany szkic uwzglêdnia wskazan¹ tematykê w kontek-
�cie minionego i wspó³czesnego czasu. Tre�æ artyku³u stanowi¹ wybra-
ne zagadnienia z szeroko pojêtej kultury ksi¹¿ki i prasy (m.in. recen-
zje, targi ksi¹¿ki, osoby i instytucje zaanga¿owane w propagowanie to¿-
samo�ci narodowej, a tak¿e ksiêgozbiory biblioteczne oraz dzieje czaso-
pism ukazuj¹cych siê poza obszarem Polski). Analizie podda³em okres
ostatnich 5 lat (2002�2007). Uzupe³nieniem tekstu s¹ bibliograficz-
ne materia³y do omawianego tematu. Mo¿e on byæ dodatkowym uzu-
pe³nieniem wielu zagadnieñ zwi¹zanych z problematyk¹ Polonii na
�wiecie.

Podstaw¹ artyku³u sta³y siê egzemplarze �Wspólnoty Polskiej� znajdu-
j¹ce siê w zbiorach Biblioteki �l¹skiej w Katowicach oraz dostêpne w wer-
sji elektronicznej (pe³notekstowej) na stronach dzia³u ��wiat Polonii�, w wi-
trynie Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�1.

1 Zob. ��wiat Polonii. Witryna Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� http://www.
wspolnota-polska.org.pl/ (dostêp: 3.12.2007).

14*
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Czasopismo zaczê³o wychodziæ 25 pa�dziernika 1991 roku jako �Biule-
tyn Informacyjny »Wspólnota Polska«�2. W 1992 roku ukaza³ siê �Biuletyn
Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«�, bêd¹cy kontynuacj¹ wcze�niejszego
tytu³u. Po 10 latach (czyli w 2002 roku) pismo zmieni³o nazwê na �Wspól-
nota Polska. Kwartalnik Po�wiêcony Polonii i Polakom za Granic¹�, a osta-
tecznie � w zwi¹zku ze zmian¹ czêstotliwo�ci ukazywania siê � na
�Wspólnota Polska. Pismo Po�wiêcone Polonii i Polakom za Granic¹�.

Czasopismo pierwotnie ukazywa³o siê jako miesiêcznik (lata 1991�
2001), nastêpnie przez 2002 rok jako kwartalnik, a od 2003 roku sta³o siê
dwumiesiêcznikiem. Kolejna, ju¿ ostania, zmiana mia³a miejsce w 2006
roku, kiedy to powrócono do formu³y kwartalnika. W takiej czêstotliwo�ci
ukazuje siê do dzi�.

Wydawc¹ czasopisma, od pocz¹tku po dzieñ dzisiejszy, jest Stowarzy-
szenie �Wspólnota Polska� � organizacja pozarz¹dowa, dzia³aj¹ca pod
patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaj¹c periodyk, Stowarzy-
szenie realizuje jeden z celów statutowych, okre�lony w §5., ust. 2. Sta-
tutu Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�. Brzmi on nastêpuj¹co: �W szcze-
gólno�ci dzia³alno�æ ta obejmuje: a � wspó³pracê z organizacjami pol-
skimi i polonijnymi tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie; b � popieranie
i organizowanie dla Polaków na obczy�nie, zw³aszcza m³odzie¿y, ró¿no-
rodnych form pomocy i imprez maj¹cych na celu nauczanie jêzyka polskie-
go, poznanie kraju ojczystego, wymiany m³odzie¿y w ramach dzia³alno-
�ci stypendialnej, wakacyjnej oraz miêdzy rodzinami z kraju i zagranicy;
c � prowadzenie dzia³alno�ci informacyjnej z wykorzystaniem �rodków
spo³ecznego przekazu; d � dzia³alno�æ wydawnicz¹�3. Pismo finansowane
jest ze �rodków Senatu RP. W latach 1991�2002 funkcjê redaktora naczel-
nego pe³ni³a Agnieszka Panecka, a od 2003 roku periodyk redaguje Jolanta
Wroczyñska.

Czasopismo porusza szeroko pojêt¹ tematykê Polonii oraz Polaków
mieszkaj¹cych za granicami kraju. Wiele miejsca po�wiêca siê aktualiom,
wywiadom z przedstawicielami Polonii i badaczami tematyki polonijnej,
a tak¿e wa¿nym dla Polonii wiadomo�ciom z kraju, informacjom o Stowa-
rzyszeniu �Wspólnota Polska� i pracom komisji parlamentarnych, zw³asz-
cza dotycz¹cym regulacji spraw polonijnych, np. ostatnio na temat Karty
Polaka.

Tematyka ksi¹¿ki zajmuje szczególne miejsce w pi�mie. S¹ to najczê�ciej
recenzje nowych publikacji, traktuj¹cych o zagadnieniach polonijnych, za-

2 Zob. E. B u d a k o w s k a: Bibliografia �Biuletynu Informacyjnego »Wspólnota Pol-
ska«�, lata 1991�1995. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 1995, nr 12,
s. 32.

3 Statut Stowarzyszenia �Wspólnota Polska� http://www.wspolnota-polska.org.pl/
index.php?id=statutswp (dostêp: 3.12.2007).
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zwyczaj w dzia³ach Ciekawe ksi¹¿ki oraz Nowe ksi¹¿ki. Przybieraj¹ one
ró¿ne formy, jedn¹ z nich s¹ krótkie streszczenia wydawnictw, informuj¹-
ce ogólnie o zawarto�ci pozycji. Takich recenzji w omawianym okresie po-
jawi³o siê tylko kilka. Przyk³adem mog¹ byæ choæby Tadeusz Chrzanowski:
�Kresy, czyli obszary têsknot� (2002, nr 1), Joanna Konieczna: �Polska
� Ukraina, wzajemny wizerunek� (2002, nr 1) i Katyñ w pomnikach �wia-
ta. KATYN Monuments around the World (2005, nr 2). Inne to opisy wspó³-
czesnych publikacji, m.in. encyklopedii (Encyklopedia polskiej emigracji
i Polonii � 2003, nr 3), studiów bibliograficznych (Biblioteka Narodowa
poleca � 2007, nr 2), historycznych (Historia Bia³orusi. Od czasów naj-
dawniejszych do koñca XVIII wieku � 2002, nr 1), socjologicznych (Posta-
wy katolików obrz¹dku ³aciñskiego na Ukrainie wobec jêzyka polskiego �
2003, nr 4), politologicznych (Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej poli-
tyce 1989�1993 � 2003, nr 1) czy biografie, np. Zes³aniec Pi³sudski (2004,
nr 4).

Najczê�ciej drukuje siê rozbudowane opisy ksi¹¿ek, zawieraj¹ce obszer-
ne cytaty i materia³y ilustracyjne. Zwykle na dole recenzji wystêpuj¹ in-
formacje dotycz¹ce form nabycia ksi¹¿ki oraz biogramy ich autorów. Uwa-
runkowane jest to du¿ym zasiêgiem terytorialnym wydawanych publika-
cji. Przyk³adem tej formy recenzji s¹ pozycje: Jaros³awa Rokickiego Pegaz
nad polskim Chicago (2004, nr 2), £ukasza Kobeszki Diaspora wêgierska
w czasach transformacji (2003, nr 5). Ró¿norodno�æ form recenzyjnych oraz
dobór interesuj¹cych tytu³ów sprawiaj¹, i¿ czasopismo �Wspólnota Polska�
staje siê interesuj¹cym �ród³em informacji bibliograficznych. Siêgn¹æ mo¿-
na po nie, by zapoznaæ siê z rynkiem wydawnictw polonijnych, nierzadko
rozproszonym i trudnym do ogarniêcia.

Dla rozsianych po �wiecie Polaków ksi¹¿ka w ojczystym jêzyku jest nie
tylko przedmiotem lektury, ale tak¿e symbolem kultury i jej animatorem.
Tê obecn¹ na ³amach analizowanego pisma ksi¹¿kê reprezentuj¹ artyku-
³y opisuj¹ce salony, targi ksi¹¿ki, laureatów nagród literackich, projekty
oraz konferencje badawcze, osoby oraz instytucje zaanga¿owane w propa-
gowanie kultury ksi¹¿ki4.

4 Salony i targi ksi¹¿ki zob.: J. O s u c h o w s k i: O targach ksi¹¿ki w Porto Alegre.
�Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2003, nr 3, s. 9; laureaci nagród lite-
rackich zob.: Nagroda im. J. Mackiewicza. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Pol-
ska«� 2004, nr 6, s. 34; W. W i t t e r: VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Biografistyki Po-
lonijnej. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2004, nr 6, s. 7�9; R. S o ³ -
t y s e k: Dzia³alno�æ naukowa opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�.
�Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2006, nr 1, s. 31�32; osoby i insty-
tucje zaanga¿owane w kulturê ksi¹¿ki zob.: Ksiêga Jubileuszowa dla prof. Andrzeja
Stelmachowskiego. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2006, nr 1, s. 46;
L. S a d o w s k a: Hieronim Wyszyñski i jego ksi¹¿ka. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspól-
nota Polska«� 2006, nr 3, s. 42�43.
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Spo�ród instytucji zajmuj¹cych siê popularyzacj¹ kultury ksi¹¿ki du¿o
miejsca po�wiêcono bibliotekom polonijnym5. Stanowi¹ one wa¿ny element,
³¹cz¹cy zagraniczne spo³eczno�ci Polaków z ojczy�nian¹ kultur¹. W ca³ym
cyklu wydawniczym omawianego czasopisma opisano wiele wartych uwagi
kolekcji polonijnych w takich o�rodkach, jak: Biblioteka i Archiwum Polo-
nijne w Orchard Lake, Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos
Aires, Biblioteka Polskiego Instytutu w Kanadzie, Biblioteka Polska w Pa-
ry¿u, Polska Biblioteka w Kijowie, polonijne zbiory archiwalne w Balch
Institute, Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
w Poznaniu, Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu czy Za-
k³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Lwowie6.

Publikowane artyku³y dotycz¹ce bibliotek zawieraj¹ zwykle historiê,
charakterystykê zbiorów (ich liczebno�æ, przekrój tematyczny i podzia³), np.
artyku³ Krystyny Woyslaw Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (2002,
nr 1), Biblioteka Polska w Pary¿u � zarys historii (2004, nr 4), oraz
Agnieszki Bladowskiej Polskie ksi¹¿ki w bibliotece miejskiej w Ostii (2006,
nr 1)7.

Du¿o miejsca po�wiêca siê ró¿norodnym formom dzia³alno�ci prowadzo-
nej przez biblioteki polonijne, takiej jak wystawy i spotkania tematyczne.
Andrzej Schweiger w swym artykule Magna res libertas. Kulisy pewnej
wystawy (2007, nr 3), opisuje wystawê Klubu Polskiego �Korona� w Mu-

5 Zagadnienia te na ³amach �Wspólnoty Polskiej� porusza D. S i e r a d z k a: Biblio-
teki na obczy�nie na ³amach �Biuletynu »Wspólnota Polska«�. W: Nadzieje, z³udzenia,
rzeczywisto�æ. Studia z historii Polski XX wieku. Ksiêga dedykowana profesorowi Tade-
uszowi Wyrwie. Red. W. H ³ a d k i e w i c z  i  M. S z c z e r b i ñ s k i. Gorzów Wielkopol-
ski 2004, s. 417�421.

6 Zob. R. N i r: Archiwa, Biblioteki i Muzea w Orchard Lake. �Biuletyn Stowarzy-
szenia »Wspólnota Polska«� 1994, nr 3, s. 25�26; K. S m o l a n a: Biblioteka Polska
im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«�
1995, nr 7, s. 2; H.M. P a p p i u s, P. Wy c z y n s k i: Polski Instytut Naukowy w Kana-
dzie. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2001, nr 7, s. 12�14; E. D z u -
r a k: Polonijne zbiory archiwalne w Balch Istitute. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspól-
nota Polska«� 1992, nr 6, s. 17�18; Polska Biblioteka w Kijowie. �Biuletyn Stowarzy-
szenia »Wspólnota Polska«� 1993, nr 2, s. 17; J. S t a s z e w s k i: Ocalamy od zapomnie-
nia � Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej w Poznaniu.
�Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 2001, nr 1; L.A. I w a n o w a: Wystawa
w Bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. �Biuletyn Stowarzysze-
nia »Wspólnota Polska«� 1995, nr 7, s. 18�19; J. M i l e r: Zak³ad Narodowy imienia
Ossoliñskich. �Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«� 1995, nr 3, s. 24�27.

7 Zob. K. W o y s l a w: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki. �»Wspólnota Pol-
ska«. Pismo Polonii i Polaków za Granic¹� 2002, nr 1, s. 31�33; Biblioteka Polska
w Pary¿u � zarys historii. �»Wspólnota Polska«. Pismo Polonii i Polaków za Grani-
c¹� 2004, nr 4, s. 18; A. B l a d o w s k a: Polskie ksi¹¿ki w miejskiej bibliotece w Ostii.
�»Wspólnota Polska«. Pismo Polonii i Polaków za Granic¹� 2006, nr 1, s. 45.
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zeum Polskim w Raperswilu. Nale¿y podkre�liæ znaczenie, po�ród ksi¹¿nic
gromadz¹cych polonika, Biblioteki Narodowej. W numerze 2. w 2006 roku
pojawi³ siê Apel Biblioteki Narodowej o pomoc w gromadzeniu publikacji
polonijnych.

Wa¿ny �rodek komunikacji, oprócz ksi¹¿ki, stanowi równie¿ prasa po-
lonijna. Jej miejsce na ³amach periodyku jest szczególne, gdy¿ w pi�mie
pojawiaj¹ siê przedruki, a tak¿e oryginalne artyku³y, dotycz¹ce zwi¹zanych
z pras¹ wydarzeñ, historycznych tytu³ów prasowych, ukazuj¹cych siê za
granicami Polski, rozmów z lud�mi i wspomnieñ ludzi prasy.

Prasa polonijna zajmuje siê komentowaniem wa¿nych dla mediów
wydarzeñ. Przyk³adem s¹ publikacje bêd¹ce reakcj¹ na niestabiln¹ sytu-
acjê organizacji i mediów polonijnych na Bia³orusi w 2005 roku: Konflikt
wokó³ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi (2005, nr 3), Apel mediów polskich
na Litwie � do w³adz bia³oruskich (2005, nr 4), Co s³ychaæ na Bia³o-
rusi? Wolna prasa dla rodaków na Bia³orusi (2005, nr 5). Pojawiaj¹ siê
informacje diagnozuj¹ce sytuacjê prasy polonijnej, jak tekst Wandy Wit-
ter Kondycja polskiej prasy na Wschodzie (2003, nr 2) czy Prasa polo-
nijna w �wiecie wczoraj i dzi� (2005, nr 5). Ich profesjonalizm sprawia,
¿e mog¹ staæ siê warto�ciowym �ród³em do badañ nad rynkiem periody-
ków tego typu. Poza komentarzami i ocenami sytuacji geopolitycznej po-
lonijnego �wiata medialnego znajdujemy w pi�mie sporo artyku³ów
traktuj¹cych o ¿yciu prasy. Przyk³adowe teksty to Spotkanie Premiera Pol-
ski z redakcj¹ �Kuriera Wileñskiego� (2003, nr 5), 15-lecie �Kuriera� (2005,
nr 3) i XV Jubileuszowe �wiatowe Spotkanie Mediów Polonijnych
Tarnów�Warszawa 2007 (2007, nr 4). Szerokie opisywanie wydarzeñ
zwi¹zanych z pras¹ dokumentuje zaanga¿owanie czasopism polonijnych
w dzia³ania wspieraj¹ce kulturê Polsk¹ i integracjê Polaków za granicami
kraju.

Kolejn¹ � jedyn¹ w swoim rodzaju � grupê tematyczn¹ stanowi¹ pu-
blikacje omawiaj¹ce dzieje rozwoju polonijnych gazet i czasopism. Wymieniæ
mo¿na artyku³y: Antoniego Kuczyñskiego 75-letnia historia Zwi¹zku Sy-
biraków (2004, nr 1), Magdaleny Prêdoty Krótka historia �Tygodnika Pol-
skiego� (2005, nr 6) oraz Wojciecha A. Wierzewskiego Najstarsze czasopi-
smo Polonii amerykañskiej �Zgoda� obchodzi³o 125-lecie (2007, nr 1). Opisy
dziejów prasy maj¹ ró¿n¹ specyfikê i objêto�æ. Jak wnioskowaæ mo¿na ju¿
z tytu³ów, pojawiaj¹ siê one na ³amach pisma g³ównie w momentach jubi-
leuszowych. Autorzy szczegó³owo opisuj¹ historie zwi¹zane z genez¹ i cy-
klem wydawniczym poszczególnych tytu³ów, przedstawiaj¹ redaktorów
i autorów oraz tematyczn¹ analizê zawarto�ci. To teksty wyj¹tkowo war-
to�ciowe, opieraj¹ siê bowiem na materia³ach archiwalnych (trudno dostêp-
nych dla badaczy).
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Niema³o artyku³ów i wzmianek po�wiêcono na ³amach czasopisma
wspomnieniom i po¿egnaniom ludzi zwi¹zanych z pras¹. Do nich nale¿¹
publikacje: Andrzeja Stelmachowskiego Zmar³ za³o¿yciel �Nowego Dzienni-
ka� (2003, nr 1), Zbigniewa Judyckiego Po¿egnania. Prof. Mieczys³aw Pasz-
kiewicz (2004, nr 6), i Wojciecha Wierzewskiego ¯egnamy wybitnego pol-
skiego przywódcê Polonii amerykañskiej, prezesa Edwarda J. Moskala
(2005, nr 2). Maj¹ one g³ównie na celu uczczenie pamiêci osób wspó³pra-
cuj¹cych z pras¹ polonijn¹. Stanowi¹ pewien swoisty cykl wspomnieniowy
� unikatow¹ dokumentacjê biograficzn¹ ¿ycia Polaków dzia³aj¹cych poza
granicami kraju.

Jedn¹ z istotnych form obecno�ci wydawnictw ci¹g³ych w omawianym
periodyku s¹ przedruki, które sprawiaj¹, ¿e prezentowany tu tytu³ staje siê
wyj¹tkowym wyborem artyku³ów zebranych z ogromnej liczby wydawnictw
prasowych rozsianych po ca³ym �wiecie, dostêpnych zwykle, w zwi¹zku
z ograniczonym nak³adem, w¹skiej grupie czytelników poszczególnych krê-
gów polonijnych. �Wspólnota Polska� przedrukowywa³a teksty z takich ty-
tu³ów polskiej prasy wychodz¹cej na wschodzie Europy, jak: �G³os znad Nie-
mna�, �Magazyn Polski� i �Ziemia Lidzka� � z Bia³orusi; �Kurier Wileñski�,
�Magazyn Wileñski�, �Nasza Gazeta� i �Znad Wilii� � z Litwy; �Kurier P³o-
mienia� � z £otwy; �Biuletyn »Dom Polski«�, �Gazeta Polska�, �S-Polonus�
� z Rosji; �Dziennik Kijowski� i �Gazeta Lwowska� � z Ukrainy. Z tytu-
³ów wychodz¹cych w Europie Zachodniej przedrukowywano: �G³os Kato-
licki�, �Nowy Tygodnik�, �Prasê Polsk¹� � z Francji; �Dziennik Polski
i Dziennik ¯o³nierza� � z Anglii; �S³owo Kongresu� ze Szwecji, a z USA
�Dziennik Zwi¹zkowy�, �Nowy Dziennik� i �Zgodê�.

Ten krótki artyku³ pozwala zorientowaæ siê w tematyce czasopisma
�Wspólnota Polska�, zas³u¿onego w propagowaniu dziedzictwa narodowego
polskiej diaspory za granicami Polski. Istotne miejsce w jego zawarto�ci
zajmuj¹ zagadnienia ksi¹¿ki i prasy polonijnej. Mog¹ one przyczyniæ siê do
pog³êbionych badañ nad kultur¹ ksi¹¿ki i prasy polonijnej nie tylko w Eu-
ropie, lecz na ca³ym �wiecie.
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Z a ³ ¹ c z n i k

Bibliografia zawarto�ci
czasopisma �Wspólnota Polska� w latach 2002�2007

Zamieszczona poni¿ej selektywna bibliografia zawarto�ci czasopisma rejestru-
je dokumenty opublikowane w latach 2002�2007 w czasopi�mie �Wspólnota Pol-
ska�. Zr¹b g³ówny ma uk³ad chronologiczny, zgodny z numeracj¹ pisma. W ob-
rêbie numerów zachowany zosta³ uk³ad alfabetyczny. Zastosowano pierwszy sto-
pieñ szczegó³owo�ci. Pos³u¿y³em siê norm¹ PN 88/N-09131*.

2002, nr 1

1. [Hienad� Sahanowicz: Historia Bia³orusi. Od czasów najdawniejszych do
koñca XVIII wieku], s. 66.

2. [Polska � Ukraina, wzajemny wizerunek], s. 66�67.
3. [Tadeusz Chrzanowski: Kresy, czyli obszary têsknot], s. 66.
4. [Szybieka Zachar: Historia Bia³orusi 1795�2000], s. 66.
5. L.S.: Polacy w Gruzji. Pod red. ks. Edwarda Walewandra, s. 67.
6. Woyslaw Krystyna: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki, s. 31�33.

2002, nr 2

7. Pawlusiewicz Ma³gorzata: Podrêczniki dla dzieci mieszkaj¹cych poza Ojczy-
zn¹ a oczekiwania uczniów, s. 49�50.

2002, nr 3�4

8. III Salon Ksi¹¿ki Polonijnej, s. 60.
9. XXVI Sesja Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na

Zachodzie, s. 58.
10. [Marek Waldenberg: Narody zale¿ne i mniejszo�ci narodowe w Europie

�rodkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei], s. 78.
11. Odznaczenie dla �Nowego Kuriera�, s. 50.
12. [Regina Mikielewicz, Anna Weislo: Uczymy siê �wiata po polsku], s. 78.
13. Wizerunek Polski na mapach i w dokumentach, s. 63�64.
14. Z kraju nad Len¹. Zwi¹zki polsko-jakuckie dawniej i dzi�. Red. Antoni Ku-

czyñski, s. 78.

* Por. M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k: Materia³y bibliograficzno-internetowe do
wspó³czesnych polsko-niemieckich kontaktów ksi¹¿ki, mediów oraz dziedzin pokrewnych.
Opole 2005; M. K a l c z y ñ s k a  Bibliografia przedmiotowa do tematu: Biblioteki pol-
skie w Niemczech. Polsko-niemieckie kontakty bibliotekarskie. W: Biblioteki polskie za
granic¹. Przesz³o�æ i tera�niejszo�æ. Red. M. K a l c z y ñ s k a  i  D. S i e r a d z k a. Kato-
wice 2007.
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2003, nr 1

15. Joanna Strzelczyk: Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989�
1993, s. 29.

16. Polsko-francuska wspó³praca archiwalna, s. 24.
17. Po¿egnania. Red. Andrzej Czy¿kowski, s. 24.
18. S³onim � ods³oniony. Red. Katarzyna Waszczyñska, s. 29.
19. Gawlikowski Lechos³aw: Andrzej Czy¿kowski, s. 27�30 (przedruk z: �Ty-

dzieñ Polski� 2003, 1 marca).
20. Stelmachowski Andrzej: Zmar³ za³o¿yciel �Nowego Dziennika�, s. 21.
21. Witter Wanda: �Kurier Wileñski� ma 50 lat. Z redaktorem naczelnym Zyg-

muntem ¯danowiczem rozmawia Wanda Witter, s. 15�16.
22. £ubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (1). Jubileusz Instytutu Agaty

i Zbigniewa Judyckich, s. 39�41.

2003, nr 2

23. Nagrody dla dzia³aczy i organizacji polonijnych, s. 30.
24. Po¿egnania. Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, s. 30.
25. [Urszula Kaczmarek: Na wêgierskiej ziemi. Rzecz o Polonii wêgierskiej], s. 43.
26. [Wêgiersko-polskie wiêzi historyczne w X�XVI wieku. Magyar-lengyel

történelmi kapcsolatok a X�XVI. Században], s. 42.
27. Wspomnienia o Boles³awie Wierzbiañskim (1913�2003), s. 36�37 (�Nowy

Dziennik� � Polish Daily News Online, 2003, kwiecieñ).
28. E.Z.: Wrêczenie nagród �Przegl¹du Wschodniego�, s. 30.
29. £ubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (2). W Watykanie o polskich du-

chownych na Wêgrzech, s. 40�42.
30. Witter Wanda: Kondycja polskiej prasy na Wschodzie, s. 38�39.

2003, nr 3

31. IV edycja Nagrody im. Andrzeja Drawicza, s. 29.
32. [Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii], s. 37.
33. Po¿egnania. Zmar³ Tadeusz Walczak, s. 28.
34. Prezentacja przewodnika po polskich i ukraiñskich �ród³ach archiwalnych,

s. 29�30.
35. £ubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (3). Przez wieki z polskimi mi-

sjonarzami, s. 38�40.
36. Mys³akowski Piotr: Chopin i tajemnice rodzinne, s. 14�17.
37. Osuchowski Juliusz: O targach ksi¹¿ki w Porto Alegre, s. 9.
38. S[troñski] H[enryk]: �Pamiêtnik Kijowski� � ci¹g dalszy nast¹pi³, s. 36�37.

2003, nr 4

39. Dokumenty katyñskie z archiwów szwedzkich, s. 36.
40. Festyn na 70-lecie �Zwi¹zkowca�, s. 33.
41. �Gazeta Polska� w Internecie, s. 37.



219Polonijne zagadnienia ksi¹¿ki i prasy...

42. Brykowski Ryszard: Wspomnienie. Dora Kacnelson (1921�2003), s. 35.
43. Judyccy Agata i Zbigniew: Po¿egnanie. Leszek Talko (1916�2003), s. 33.
44. £oik Irena: [Roman Dzwonkowski SAC, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk:

Postawy katolików obrz¹dku ³aciñskiego na Ukrainie wobec jêzyka polskie-
go], s. 30�31.

2003, nr 5

45. Po¿egnania. Stefania Kossowska, s. 35.
46. Spotkanie Premiera Polski z Redakcj¹ �Kuriera Wileñskiego�, s. 28�29.
47. Kobeszko £ukasz: Diaspora wêgierska w czasach transformacji, s. 36�38.
48. Ko³udzki-Stobbe Romuald: Wspomnienie. Eugeniusz D¹browski, s. 34.
49. Polak Boles³aw: Wspomnienie. Jerzy Zakrzewski, s. 31.
50. Przy³ubska Dorota: Stanis³aw Swianiewicz � �wiadek Katynia, s. 25�27.
51. Przy³ubska Dorota, Wroczyñska Jolanta: Patriotyzmu powinni�my uczyæ siê

od Polaków, którzy musieli ¿yæ poza Ojczyzn¹..., s. 19�24.
52. R¹czkowski Bohdan: XI �wiatowe Forum Mediów Polonijnych. Spotkanie

ludzi mediów pod patronatem Senatu RP, s. 7�10.

2003, nr 6

53. III �wiatowe Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kultury i Nauki, s. 32.
54. Jubileusz Polskiego Instytutu Naukowego, s. 30.
55. Rzemykowski Tadeusz: Wspania³e dzie³o Kopernika w Senacie RP, s. 46.

2004, nr 1

56. [Po¿egnania. Anna Rychliñska], s. 24.
57. [Po¿egnania. Romuald Na³êcz-Tyminski; Stanis³aw Or³owski], s. 21.
58. Wieczór autorski Barbary Mierzejewskiej, s. 22.
59. Wspomnienie. Tadeusz Maciejowski, s. 25.
60. Donevski Bozin: 10-lecie �Wis³y�, s. 14�15.
61. Jaranowski Micha³: I my mieli�my Wallenberga. Grzegorz £ubczyk �Polski

Wallenberg�, s. 18�20.
62. Kuczyñski Antoni: 75-letnia historia Zwi¹zku Sybiraków, s. 30�32.
63. Zalewska Tatiana: Daæ nadziejê. �G³os znad Niemna� o wizycie przedstawi-

cieli Senatu RP, s. 39.

2004, nr 2

64. Ksi¹¿ka dla Polaków na Wschodzie, s. 33.
65. Ksi¹¿ka z przes³aniem, s. 32.
66. Po¿egnania. Odszed³ Gerard Rasch � t³umacz literatury polskiej w Holan-

dii, s. 33.
67. J. D.: 10-lecie �Latarnika� w Tiumeni, s. 17�18.
68. Kosza³ka Henryk: Religijno�æ polskiej emigracji w Hamburgu (na podsta-

wie badañ socjologicznych), s. 27�29.
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69. P.H.: Jubileusz w Opolu, s. 35.
70. Rokicki Jaros³aw: Pegazem nad polskim Chicago, s. 30�32.

2004, nr 3

71. Nagrody �Przegl¹du Wschodniego� za rok 2003, s. 35.
72. Mitraszewski Stanis³aw: Po¿egnania. Muzyka sztuk¹ przezwyciê¿ania cza-

su. Wspomnienie o prof. Witoldzie Rudziñskim, s. 37�40.
73. Rutkowska Aleksandra: Polonijna Nagroda im. Skowyrów, s. 35�36.

2004, nr 4

74. Biblioteka Polska w Pary¿u � zarys historii, s. 18.
75. �ladami Polaków w gaúchowskich górach, s. 19�21.
76. Wystawa �Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Pary¿u�,

s. 18.
77. D[uchowska] I[rena]: Laudañczycy z wizyt¹ w Polsce, s. 43.
78. Kuczyñski Antoni: Zes³aniec Pi³sudski, s. 30�31.
79. Mys³akowski Piotr: Skarby kultury polskiej w zbiorach Biblioteki Polskiej

w Pary¿u. O odm³odzonej Bibliotece z jej Dyrektorem, Pierrem Casimirem
Zalewskim, rozmawia Piotr Mys³akowski, s. 14�18.

80. Pieni¹¿ek Anna: Koniec kresowego �wiata?, s. 28�29.
81. Wieruszewska El¿bieta: Dom Polski w Rudzie, s. 44 (�Plonus. Pismo Zwi¹z-

ku Polaków w Rumunii� nr 2004, nr 5).

2004, nr 5

82. K.S.: KPK w obronie dobrego imienia Polski, s. 29.
83. Sawrañska-Ka³u¿ska Walentyna: Polonia ¿eleznogorska o sobie, s. 2.
84. Witter Wanda: Zwyciêstwa i pora¿ki Tadeusza Gawina, s. 23�25.

2004, nr 6

85. Nagroda literacka im. J. Mackiewicza, s. 34.
86. Biernacki Jerzy: V Dni Kultury Kresów, s. 15�17.
87. Biernacki Jerzy: Rozmowa o poezji na Kresach, s. 18�21.
88. Judycki Zbigniew: Po¿egnania. Prof. Mieczys³aw Paszkiewicz, s. 29�30.
89. Kuczyñski Antoni: Stary Tomsk na litografiach powstania styczniowego,

s. 36�38.
90. £ubczyk Grzegorz: ¯ycie po ¿yciu Henryka S³awika. Od pa³acu Prezyden-

ckiego do Szerokiej, s. 35.
91. Mys³akowski Piotr: Biblioteka Polska w Pary¿u znów dzia³a, s. 9�10.
92. Radwan Marian: Polacy w Ko�ciele katolickim na Bia³orusi i Ukrainie, s. 34.
93. Rutkowska Aleksandra: �Polacy na Krymie�, s. 33.
94. Witter Wanda: VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej,

s. 7�9.
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2005, nr 1

95. Auschwitz. Nazi�ci i �Ostateczne rozwi¹zanie�, s. 28.
96. [Komunikat Redakcji Informatorów Biograficznych i Akademii �wiêtokrzy-

skiej...], s. 2.
97. P�: Sen o Paragwaju, s. 47�48.
98. S[miglewski] R[oman]: Jubileusz �Informatora Polskiego�, s. 40.

2005, nr 2

99. [Katyñ w pomnikach �wiata. KATYN Monuments around the World], s. 28.
100. Olejniczak Józef: Kalendarium ¿ycia i twórczo�ci 1755�1826, s. 47�48.
101. Trzciñska Walentyna: Zygmunt Krzy¿anowski � pocz¹tek drogi do Pol-

ski, s. 45�46.
102. Wierzewski Wojciech A.: ¯egnamy wybitnego przywódcê Polonii amerykañ-

skiej, prezesa Edwarda J. Moskala, s. 36�37.
103. Witter Wanda: Oficyna Poetów i Malarzy w Londynie, s. 29�30.
104. Witter Wanda: �Wiadomo�ci Brukowe� � nowe pismo na Litwie, s. 41.
105. Zió³kowska Ewa: Rozdano nagrody �Przegl¹du Wschodniego�, s. 35�36.

2005, nr 3

106. 15-lecie �Kuriera�, s. 31.
107. Nagrody Klubu Publicystów Polonijnych, s. 34.
108. Konflikt wokó³ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, s. 11�16.
109. Kalbarczyk S³awomir: Oto historia GU£agu, s. 41�43.

2005, nr 4

110. Apel mediów polskich na Litwie do w³adz bia³oruskich, s. 47.
111. Po¿egnania. W³adys³aw Oszelda, s. 45.
112. Witter Wanda: Polacy w Gruzji, s. 31�35.

2005, nr 5

113. Prasa polonijna w �wiecie wczoraj i dzi�, s. 21.
114. Dudek-£awecka Joanna: Polonia �wiata w Krakowie, s. 9�12.
115. Wroczyñska Jolanta: Sympozjum pod Giewontem. IX Miêdzynarodowe

Sympozjum Biografistyki i Polonii �Podhalanie w �wiecie�, s. 15�20.
116. Zarêbczan W³adys³aw Marian: Sukcesy m³odych Podhalan za Wielk¹

Wod¹, s. 22�29.

2005, nr 6

117. Co s³ychaæ na Bia³orusi? Wolna prasa dla Rodaków na Bia³orusi, s. 5�6.
118. Polacy w Azji �rodkowej, s. 18�22.
119. Eska: XX-lecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, s. 41�42.
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120. Pilecki Jerzy M.: Emisariusz Tadeusz Chciuk, s. 30�32.
121. Prêdota Magdalena: Krótka historia �Tygodnika Polskiego�, s. 24�26.
122. Pruszyñska Anna: Listy z Australii Romana Gronowskiego, s. 23�24.

2006, nr 1

123. Ksiêga jubileuszowa dla prof. Andrzeja Stelmachowskiego, s. 46.
124. Bladowska Agnieszka: Polskie ksi¹¿ki w bibliotece miejskiej w Ostii, s. 45.
125. JW: Zmar³ prof. Józef Garliñski � wybitny emigracyjny pisarz, historyk

i dzia³acz spo³eczny, s. 45.
126. Konopielko Teresa: Wystawa prasy polskiej w Sankt Petersburgu, s. 44.
127. So³tysek Renata: Dzia³alno�æ naukowa Opolskiego Oddzia³u Stowarzysze-

nia �Wspólnota Polska�, s. 31�32.
128. Zió³kowska Ewa: Rozdano nagrody �Przegl¹du Wschodniego� za 2005 rok,

s. 48.

2006, nr 2

129. [Apel Biblioteki Narodowej o pomoc w gromadzeniu publikacji polonij-
nych], s. 2.

130. Biblioteka Narodowa poleca, s. 4.
131. Biernacki Jerzy: Miêdzy wolno�ci¹ a zniewoleniem, 34�35.
132. Walewander Edward: Ewangelizacja Argentyny, s. 27.

2006, nr 3

133. IV Konkurs Literacki im. Marka H³aski, s. 2.
134. Hut Pawe³: �Pamiêtnik Polaków na Wschodzie�, s. 44�45.
135. Sadowska Ludmi³a: Hieronim Wyszyñski i jego ksi¹¿ki, s. 42�43.

2006, nr 4

136. Chlastawa Piotr: Pierwszy Festiwal Ksi¹¿ki w Orenburgu, s. 33.
137. NTT-WJP-ELT: Wieczór pamiêci Jana Lechonia w Londynie, s. 26�27.
138. Pruszyñska Anna: Wygnañczy szlak lwowskiej licealistki, s. 44�45.
139. Wroczyñska Jolanta: Polonia amerykañska w s³u¿bie Polski, s. 46�47.

2007, nr 1

140. Bonikowska Ma³gorzata P.: Dobry wieczór Pañstwu!, s. 21�23 (�Gazeta
Toronto� 2006, 5 maja).

141. Bonikowska Ma³gorzata P.: Podró¿ w marzenia, s. 21 (�Gazeta Toronto�
2006, 5 maja).

142. Jenczewski Andrzej: �Kurier Ateñski�, s. 34.
143. Maciejewska-Pavkoviæ Joanna: Nowe miejsce pamiêci narodowej: Tomasz

T. Je¿ w Belgradzie, s. 20 (�S³owo YU Polonii�).
144. Staszkiewicz Anita: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie. Tom VIII �Pa-

miêtnika Kijowskiego� s. 44�45.



223Polonijne zagadnienia ksi¹¿ki i prasy...

145. Wierzewski Wojciech A.: Najstarsze czasopismo Polonii amerykañskiej
�Zgoda� obchodzi³o 125-lecie, s. 8�10.

2007, nr 2

146. [Wspomnienia jak wi¹zanki kwiatów sk³adanych Papie¿owi], s. 2.
147. Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa. Niezwyk³e ¿ycie W³ady Majew-

skiej na kartach wspomnieñ, s. 45.
148. Sadowska Renata: 50-lecie Federacji Polek w Kanadzie, s. 16�19.
149. Zió³kowska Ewa: Promocja ksi¹¿ki Jerzego Surwi³y �Rachunków nie za-

mykamy...�, s. 47.

2007, nr 3

150. Opiñska Gra¿yna: Polska na Fie�cie Narodów i Kultur w Saragossie, s. 9.
151. Sadowska Renata: Nobel dla ¯eromskiego, s. 44.
152. Schweiger Andrzej: Magna res libertas. Kulisy pewnej wystawy fotograficz-

nej, s. 28�30.
153. Witter Wanda: Nie ma to jak ludzie ze Lwowa, s. 45.

2007, nr 4

154. XV Jubileuszowe �wiatowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów�Warsza-
wa 2007, s. [l].

r



Roman Nir
Orchard Lake (USA)

Materia³y archiwalne do badañ
emigracyjnej i polonijnej prasy

w Archiwum Polonii w Orchard Lake, USA

Prasa to jakby puls narodu, dostarczaj¹cy s³owa ludzkie do wszystkich
arterii spo³eczeñstwa. Jest spisem my�li wyra¿anych codziennie; informuje
i interpretuje najnowsze wydarzenia bez wzglêdu na to, czy jest to konfe-
rencja polityków na wysokim szczeblu, czy te¿ lokalna impreza.

Fenomenalna historia prasy polonijnej w USA zaczê³a siê, gdy powoli
odchodzi³a w niepamiêæ pierwsza po³owa XIX wieku, kiedy to rewolucje
polityczne w Europie stawa³y siê rzeczywisto�ci¹, a wykszta³ceni ludzie
�wiata zachodniego zaczytywali siê w dzie³ach zachodnich romantyków.

W czasie tego okresu coraz wiêcej Polaków zaczê³o emigrowaæ do Ame-
ryki, gdzie w stosunkowo krótkim czasie zauwa¿yli potrzebê publikowania
w jêzyku narodowym. Za pocz¹tek polskiej prasy w Ameryce uznaje siê rok
1842 � w metropolii Nowy Jork ukaza³ siê wtedy pierwszy numer maga-
zynu �Poland�.

Historiê polskiej prasy w USA w latach 1842�2007 tworzy ponad 1500
tytu³ów czasopism, poza periodykami parafialnymi i szkolnymi.

W latach siedemdziesi¹tych XIX wieku wzros³a liczba gazet w �rodo-
wiskach polonijnych, takich jak: Buffalo, Detroit, Elba, Manitowoc, Mil-
waukee, Filadelfia, Pittsburgh, Toledo. Dziennikarstwo polonijne sta³o siê
integraln¹ czê�ci¹ codziennego ¿ycia imigrantów. W 1893 roku ukazywa-
³o siê 105 polskich czasopism w 12 stanach.

Pierwszym dziennikiem polskim by³ �Kuryer Polski�, za³o¿ony w Mil-
waukee w 1888 roku, którego redagowa³ Micha³ Kruszka do 1938 roku.
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Pismo, popierane przez lewicowych polityków amerykañskich, jako pierw-
sze wprowadzi³o suplement w jêzyku angielskim dla s³abo mówi¹cych po
polsku.

Pierwsz¹ angielsk¹ gazet¹ polonijn¹ o ogólnokrajowej popularno�ci
i du¿ym znaczeniu sta³ siê, za³o¿ony w 1912 roku, �Polish American Jour-
nal�, publikowany do dnia dzisiejszego. Podczas I wojny �wiatowej ukaza³y
siê nastêpuj¹ce czasopisma: �Polish Courier� (1915�1963), dwujêzyczny
dziennik; �Wiadomo�ci Codzienne� (1910�1966), za³o¿one przez organiza-
cje polonijne w Cleveland; �Nowy �wiat� (1919�1970) w Nowym Jorku;
�Pittsburczanin� w 1920 roku.

W 1923 roku wychodzi³o 90 polskich periodyków w 16 stanach, w tym
20 dzienników, 58 tygodników, 12 miesiêczników. Bod�cem do zaintereso-
wania siê pras¹ by³o g³êbokie zaanga¿owanie Polonii amerykañskiej prze-
biegiem wojny.

Nastêpny okres rozwoju prasy wi¹¿e siê z II wojn¹ �wiatow¹. Wiado-
mo�ci z pola walki by³y ogólnie oczekiwane. Prasa wzmocniona zosta³a
przez osobisto�ci rz¹du polskiego na wygnaniu.

Emigracja tu¿powojenna zorganizowa³a now¹ sieæ prasy. Powsta³o
wówczas kilka nowych publikacji o charakterze naukowym w jêzyku angiel-
skim: �The Polish Review� (1965), kwartalnik po�wiêcony historii i litera-
turze w Polsce; �Polish Medical Science and History� (1956), po�wiêcony
medycynie. Charakter naukowy maj¹ równie¿ �Polish Arts and Culture Fo-
undation� z San Francisco (1970) i �Polish Museum of America Quarter-
ly� (1972).

W okresie stanu wojennego, w latach 1980�1989, powstaje nowy ro-
dzaj dziennikarstwa polsko-amerykañskiego, nastawionego g³ównie na
walkê z junt¹ Jaruzelskiego. Miesiêczniki �Pomost�, �Listy do Polaków�,
kwartalniki Kongresu Polonii Amerykañskiej bezwzglêdnie zwalcza³y ko-
munizm, drukowa³y artyku³y polskiej prasy podziemnej i solidarnie prowa-
dzi³y akcjê humanitarn¹ na rzecz Polski.

Nowy rozdzia³ w historii prasy polonijnej rozpocz¹³ siê w latach 1990�
2007. Lawina bogatych, kolorowych czasopism, bardzo czêsto bez profilu
moralnego, zala³a szczególnie Chicago. Zagadnienia ¿ycia polonijnego,
politycznego zesz³y na margines tych magazynów. Dla badaczy wspó³cze-
snej Polonii w USA czasopima te nie maj¹ walorów. Jedyn¹ warto�æ bêd¹
stanowi³y pisma o bogatej tradycji, jak �Dziennik Zwi¹zkowy� i �Gwiazda
Polarna�, które w 2008 roku obchodz¹ swe stulecie. Warto�ciowe s¹: �Na-
ród Polski�, �Zgoda� i �Sokó³ Polski�.

Chronologia powstawania prasy przedstawia siê nastêpuj¹co: 7 gazet
powsta³o w XIX wieku, 19 w latach 1900�1920, 13 w latach 1918�1939,
57 powsta³o w latach 1939�1979, 50 w latach 1980�1990, oko³o 200

15 Kultura...
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w latach 1990�2007. Bior¹c pod uwagê �ród³a i najnowsze badania, mo¿-
na przyj¹æ, ¿e liczba polsko-amerykañskich periodyków za lata 1842�2007
wynosi³a oko³o 2000 tytu³ów. Podsumowuj¹c aspekty prywatnej prasy po-
lonijnej, dochodzimy do wniosku, ¿e z nielicznymi wyj¹tkami czasopisma
te s¹ informatywnymi, niezale¿nymi i odwa¿nymi �rodkami masowego
przekazu.

Prasa polonijna w XXI wieku wchodzi w dramatyczn¹ fazê walki: Czy
publikowaæ po angielsku, zdobywaj¹c w ten sposób m³ode pokolenie Ame-
rykanów polskiego pochodzenia i wzbudzaæ zainteresowanie czytelników
innych narodowo�ci polskimi warto�ciami etnicznymi, czy utrzymywaæ jê-
zyk polski jako ekskluzywny? Wydaje siê, ¿e lata najbli¿sze zdecydowanie
rozwi¹¿¹ ten problem.

Nak³ad decyduje o sile oddzia³ywania prasy polonijnej. To jednak naj-
trudniejsze zagadnienie, poniewa¿ dotyka ono tak subtelnych zagadnieñ,
jak status finansowy czasopism, ich moce reklamowe, sprawy podatków
i czytelnictwo. Wed³ug bibliografii J. Kowalika, w 1974 roku nak³ad pra-
sy polonijnej wynosi³ ³¹cznie 664 365 egzemplarzy. Jan Kowalik � naj-
wybitniejszy znawca prasy polonijnej, opublikowa³ w 1978 roku mono-
grafiê historii prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych pt. The Polish
Press in America (Prasa polsko-amerykañska). W monografii uchwyci³ pro-
cesy zwi¹zane z histori¹, dzia³alno�ci¹, oddzia³ywaniem spo³ecznym i oce-
ni³ pr¹dy reprezentowane przez poszczególne grupy prasy1. Z jego ini-
cjatywy powsta³o w Kalifornii centralne archiwum prasy polonijnej. Przed
�mierci¹ zbiory przekaza³ do archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Po-
znaniu.

Archiwum prasy w Orchard Lake

Prawie 25 lat temu dyrektor Centralnego Archiwum podj¹³ decyzjê po-
wo³ania Instytutu Historii Prasy Polonijnej w Orchard Lake2. W 1985 roku
wystosowano do wszystkich redakcji czasopism polonijnych apel w jêzyku
polskim i angielskim o przysy³anie gratisowo swych periodyków, zwrócono

1 J. K o w a l i k: The Polish Press in America. San Francisco 1978.
2 S. O s a d a: Prasa i publicystyka w Ameryce. Pittsburgh 1930, ss. 96; E. O l s z y k:

The Polish Press in America. Milwaukee 1940, ss. 95; L. Wy n a r: Encyclopedic direc-
tory of ethnic newspapers and periodicals in the United States. Littleton 1972, ss. 260;
Directory of canadian polish and polish American periodical publications. Orchard Lake
1976, ss. 21; Archiwum Prasy Polonijnej w Orchard Lake [dalej: APOL], sygn. 150�
200.
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siê z pro�b¹ do Polonii, by przegl¹dnê³a strychy i piwnice, a znalezione cza-
sopisma i ró¿ne pami¹tki przesy³a³a do Orchard Lake. Apel nie odniós³
oczekiwanego skutku, ale Polonia nie zawiod³a. Zaczê³y nap³ywaæ paczki
z pras¹ od ludzi, którzy wielokrotnie w listach zaznaczali, ¿e stare gazety
zbierali ich rodzice i ¿al im by³o wyrzucaæ �Dziennik Polski� czy �Gwiazdê
Polarn¹�.

Obecne zasoby archiwum prasy w Orchard Lake to wynik intensyw-
nych zabiegów zdobywania prasy, a tak¿e przesy³ki z o�rodków polonij-
nych: Nowego Jorku, z New Jersey, Chicago, Cleveland, Kalifornii. Tylko
trzech redaktorów przes³a³o nam fragmenty archiwum wydawanych przez
siebie czasopism: Józef Bia³asiewicz, wydawca tygodnika �Polonia� w Chi-
cago; Marian Wojciechowski, wydawca tygodnika �Ameryka-Echo� z To-
ledo; Wojciech Bia³asiewicz, wydawca �Dziennika Zwi¹zkowego� z Chi-
cago. Otrzymali�my 25 roczników dwutygodnika �Zgoda� z Chicago od
Wojciecha Wierzewskiego. Od Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego otrzy-
mali�my 25 roczników �Naród Polski� z Chicago. Pod koniec 2007 roku ko-
lekcjoner Krzysztof W³och przekaza³ do Orchard Lake komplet czasopisma
�Am-Pol Eagle� z lat 1960�2007 z Buffalo, jak równie¿ du¿e zbiory pra-
sy polonijnej ukazuj¹ce siê w Buffalo. Wszystko to bêdzie katalogowane
w 2009 roku3.

Kolekcjê archiwum prasy podzielono na dzia³y: archiwa redakcji cza-
sopism, archiwum prasy Wac³awa Flisiñskiego, archiwum Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w Ameryce, archiwum Towarzystwa Literatów
i Dziennikarzy Polskich w Ameryce, dokumentacja �ród³owa na ³amach
�Dziennikarza�. Innych dzia³ów archiwum emigracyjnej i polonijnej pra-
sy w Orchard Lake nie zaprezentowano w niniejszym artykule.

Archiwa redakcji czasopism

�Dziennik Zwi¹zkowy�, organ Zwi¹zku Narodowego Polskiego i aktu-
alnie Kongresu Polonii Amerykañskiej, ukazuje siê od stycznia 1908 roku,
a wiêc w styczniu 2008 roku obchodzi³ setn¹ rocznicê. Jest najbardziej
wp³ywowym i opiniotwórczym polskojêzycznym dziennikiem w Stanach

3 Apel Instytutu Historii Prasy Polonijnej w Orchard Lake � wydrukowany w jê-
zyku polskim i angielskim na ³amach wielu czasopism polonijnych. APOL, sygn. 201;
korespondencja z wieloma redaktorami prasy, m.in. Józefem Bia³asiewiczem, Wojcie-
chem Bia³asiewiczem, Marianem Wojciechowskim, Krzysztofem W³ochem. APOL, sygn.
202.

15*
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Zjednoczonych, o nak³adzie 100 000 egzemplarzy. Niedzielne wydanie sta-
nowi kopalniê informacji �ród³owych do badañ nad dziejami Polonii, orga-
nizacji kulturalnych, towarzyskich, spo³ecznych, religijnych. W dodatku
niedzielnym �Kalejdoskop� mamy rejestracjê wszystkich tytu³ów nowych
periodyków ukazuj¹cych siê na rynku czytelniczym, w �wietnym opraco-
waniu Wojciecha Bia³asiewicza. Czê�æ periodyku po�wiêcona jest kulturze,
nowym publikacjom ksi¹¿kowym. Nie brak biogramów po�wiêconych wy-
bitnym ludziom, zas³u¿onym dla Polski i Polonii.

W swej stuletniej historii �Dziennik Zwi¹zkowy� publikowali cenieni re-
daktorzy: Franciszek H. Jab³oñski, 1908; Tomasz Siemiradzki, 1908�1912;
S. Orpiszewski, 1916�1919; Henryk Lokañski, 1920�1921; Jan Przypra-
wa, 1923�1924; Stanley Zaklikiewicz, 1928�1932; Karol Piêtkiewicz
1932�1967; Jan Krawiec; Anna Rychliñska; Wojciech Bia³asiewicz.

Redaktor naczelny dr W. Bia³asiewicz w 1995 roku przekaza³ Archiwum
Polonii materia³y dokumentacyjne redakcji i administracji �Dziennika
Zwi¹zkowego� za lata 1980�1990, licz¹ce kilka metrów. By³ to okres bo-
gaty w wydarzenia historyczne w Polsce, czas narodzin Solidarno�ci, sta-
nu wojennego itp. Obszerne teczki zawieraj¹ materia³y �ród³owe, korespon-
dencjê licz¹c¹ tysi¹ce listów z Polski, opisuj¹cych sytuacjê internowanych,
warunki polityczne, opór, aresztowania, krytyczne po³o¿enie rodzin inter-
nowanych i pro�by o pomoc materialn¹. Jeszcze inne dziêkuj¹ za pomoc,
¿ywno�æ, odzie¿. Ten materia³ stanowi �ród³o do badañ nad stanem wojen-
nym, ukazuje solidarno�æ i pomoc Polonii dla Polski. Materia³y archiwal-
ne oczekuj¹ na inwentaryzacjê4.

�Polonia�

Dnia 4 lipca, w dzieñ �wiêta Niepodleg³o�ci Stanów Zjednoczonych,
w Chicago ujrza³ �wiat³o dzienne nowy tygodnik polski pt. �Polonia�. W tym
samym czasie nast¹pi³a likwidacja trzech czasopism: �Dziennika Chicago-
skiego�, �Ameryka-Echo� i �Polish American�, pog³êbia³ siê kryzys polsko-
-amerykañskiej prasy.

Redaktor naczelny Józef Bia³asiewicz napisa³ w artykule wstêpnym:
�Czy wobec tragizmu wydarzeñ, które z³o¿y³y siê na nag³¹ likwidacjê trzech

4 Korespondencja z redaktorem naczelnym �Dziennika Zwi¹zkowego� Wojciechem
Bia³asiewiczem, z 1990 roku. APOL, sygn. 203; I. Morawski: Prasa Polska w Stanach
Zjednoczonych. �Nowy �wiat � Dodatek Tygodniowy Ogniwa� 1960, nr 3, s. 1�2; Zjed-
noczona prasa polska w Ameryce. Wyda³ Kongres Polonii Amerykañskiej na Konwen-
cjê w Philadelphii. Philadelphia 1948, ss. 68.
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polskich pism i polskiej ksiêgarni w Chicago, byliby�my co� warci jako spo-
³eczno�æ, gdyby�my nie podjêli samoobronnej inicjatywy wydawniczej? [...]
dlatego wydajemy to pismo�.

�Poloniê� wydawa³a korporacja Independent Publishing Co. Periodyk
za³o¿yli Józef Bia³asiewicz, Zbigniew Cha³ko, W³adys³aw K. Jaroszewski,
Henryk Kodliñski, red. Robert Lewandowski, dr Aleksander Rytel i Edward
Sawa. Inicjatywa za³o¿enia tygodnika �Polonia� nie przetrwa³a d³ugo.

Ostatni numer �Polonii� wyszed³ dnia 26 grudnia 1976 roku, a rozgo-
ryczony red. naczelny Józef Bia³asiewicz pisa³: �Przyczyn zawieszenia jest
wiele. Trzeba by w tych analizach i ocenach od³o¿yæ na ubocze wszelkie
wzglêdy i wywaliæ przykr¹ i smutn¹ prawdê o �lepocie spo³eczeñstwa, w któ-
rym ró¿ne �rodowiska wol¹ wy¿ywaæ siê na terenach ciasnych podwórek
lokalnych [...] a nie podejmowaæ wysi³ki na rzecz stworzenia si³y organi-
zacyjnej, jaka powinna przecie¿ powstaæ [...]�.

Redaktor Józef Bia³asiewicz, czytaj¹c apel Archiwum Polonii w 1985
roku, przes³a³ do Orchard Lake licz¹ce 3 metry akta. Chronologicznie ma-
teria³y obejmuj¹ lata 1972�1976. Zawieraj¹ dane dotycz¹ce spraw redak-
cyjno-administracyjnych, jak równie¿ artyku³y, które by³y drukowane lub
oczekuj¹ce na druk. Obszerna jest korespondencja: listy gratulacyjne do-
tycz¹ce pojawienia siê nowego tygodnika, m.in. od bpa A. Abramowicza,
prezesa Kongresu Polonii Amerykañskiej, mec. Alojzego Mazewskiego, pre-
zeski Zwi¹zku Polek w Ameryce Adeli £agodziñskiej, którzy serdecznie wi-
tali wydawnictwo, ¿ycz¹c mu pokonania trudno�ci. Wszystkie teczki, u³o-
¿one chronologicznie, s¹ skomputeryzowane5.

�Sodalis Polonia�

�Sodalis�, miesiêcznik fakultetu Seminarium Polskiego w Orchard Lake,
wychodzi³ od czerwca 1920 do 1979 roku. W ci¹gu swej historii zmienia³
nazwê; od 1920 do pa�dziernika 1937 roku nosi³ nazwê �Sodalis Maryañ-
ski�, od 1937 do 1970 roku � �Sodalis�. W latach 1970�1979 wychodzi³
jako �Sodalis Polonia�. Od 1943 roku �Sodalis� sta³ siê organem profesorów
Seminarium Polskiego. W ci¹gu niemal 60 lat funkcjê redaktorów pe³ni³y

5 Archiwum Prasy Wac³awa Flisiñskiego [dalej: APF]. Narodziny polskiego pisma
w Chicago �Polonia�, sygn. 300; Z. C h a ³ k o: Trudny start. APF, sygn. 301; �Polonia: an
Independent Weekly of Americans of Polish Heritage�. APOL, sygn. 204; Józef Bia³a-
siewicz � Pro Memoria. �Nowy Dziennik� [Nowy Jork] 1986, 16 pa�dziernika, s. 5, 15;
Zmar³ redaktor Józef Bia³asiewicz. �Naród Polski� 1986, nr 19, s. 2; Zmar³ Józef Bia-
³asiewicz. �Sokó³ Polski� [Pittsburgh] 1986, nr 21, s. 7.
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34 osoby. W�ród nich byli naukowcy: ks. prof. Józef Swastek � historyk;
ks. prof. Antoni Szymanowski � teolog; ks. prof. Walery Jasiñski � znawca
duszpasterstwa polonijnego.

Ogrom zawarto�ci tre�ci nie pozwala na szczegó³ow¹ analizê miesiêcz-
nika. W�ród tematów znalaz³y siê m.in.: zagadnienia duszpasterskie, teo-
logiczne i wspó³czesne problemy ¿ycia intelektualnego Polonii. �Sodalis� by³
jedynym pismem w Stanach Zjednoczonych, które poda³o pe³ny tekst no-
wego prawa ko�cielnego, reguluj¹cego duszpasterstwo emigracyjne, Kon-
stytucjê apostolsk¹ �Exul Familia� i inne.

Miesiêcznik opracowa³ idea³ pedagogiczny i duszpasterski Polonii oraz
zagadnienie asymilacji w �wietle oficjalnej nauki Ko�cio³a. Zajmowa³ siê
problemami duszpasterstwa katolickiej inteligencji Polonii i publiko-
wa³ naukowe przyczynki do historii katolickiej Polonii amerykañskiej.
Archiwum �Sodalisa� obejmuje materia³y od 1940 do 1979 roku i liczy 5
metrów. Ka¿da teczka zawiera ró¿norodne artyku³y, korespondencjê. Spo-
ro teczek dotyczy spraw administracyjnych. Nie wszystkie materia³y by³y
wykorzystane na ³amach �Sodalisa�, dlatego w poszukiwaniach badaw-
czych warto siêgaæ do archiwum. Archiwum �Sodalisa� nie zosta³o zinwen-
taryzowane.

Oprócz podanych wcze�niej zasobów 3 archiwów czasopism, w Archi-
wum Polonii znajduj¹ siê jeszcze inne fragmentaryczne archiwa czasopism.
Do nich nale¿¹: materia³y dokumentacyjne �Alumnusa� 1937�1970, a tak-
¿e rocznika �Eagle�, które zawieraj¹ tylko setki zdjêæ studentów, wyk³adow-
ców z trzech szkó³ � Seminarium Polskiego, Kolegium NMP i Szko³y Wy-
¿szej NMP w Orchard Lake. Zdjêcia u³o¿one s¹ alfabetycznie6.

Archiwum prasy Wac³awa Flisiñskiego

Ma³o znany badacz dziejów prasy w Stanach Zjednoczonych Wac³aw
Flisiñski (1906�1978) koñcowych osiem lat swego ¿ycia po�wiêci³ na szu-
kanie �róde³ do polskiej prasy w USA. W 2001 roku in¿. Barbara Flisiñska-
-Pietrzak, córka Wac³awa, rozpoczê³a przekazywanie zbiorów swego ojca.
W. Flisiñski postawi³ sobie za cel napisanie monografii prasy polonijnej

6 Archiwum �Sodalisa�. APOL, sygn. 205�225; Niektóre problemy poruszone
w �Sodalisie�. APOL, sygn. 226; Reorganizacja �Sodalisa�. APOL, sygn. 226; Od �So-
dalisa Maryañskiego� do �Sodalisa Polonia�. APOL, sygn. 208; J. S w a s t e k: Piêæ-
dziesiêciolecie �Sodalisa�. �Sodalis� 1970, grudzieñ, s. 261; W. Z i e m b a: Na z³oty ju-
bileusz �Sodalisa�. �Sodalis� 1970, grudzieñ, s. 266.
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w Ameryce w latach 1842�1973. Zachowa³o siê kilka planów tej pracy. Je-
den ze spisów tre�ci obejmowa³ takie zagadnienia, jak: �1. Sytuacja osiedleñ-
cza i osadnicza Polaków w Ameryce. 2. Dzieje i historia pocz¹tkowych or-
ganizacji polonijnych. (Zarys). 3. Omówienie problemów wydawniczych:
a) Jêzyk ojczysty. b) Prasa �wiatowa. c) Prasa polska w Kraju. d) Prasa po-
lonijna w �wiecie. e) Prasa polonijna w Ameryce. f) Jêzyk polski w gaze-
cie polonijnej w Ameryce. g) Wymiary czasopism polonijnych. h) Chrono-
logia gazet polonijnych. i) Drukarnie i spó³ki wydawnicze. j) Redaktorzy
polonijni � autorzy. k) Dziennikarze i wydawcy w krzywym zwierciadle.
l) Zagadnienia Polonii i jej prasy. m) Zrzeszenia Dziennikarzy Polskich
w Ameryce. 4. Przyczyny upadania czasopism polonijnych w ostatnich la-
tach. 5. Refleksje o przysz³o�ci prasy polonijnej. 6. Narodziny nowych cza-
sopism polonijnych w ostatnich latach. 7. Szkice historyczne czasopism po-
lonijnych. 8. Biogramy nie¿yj¹cych redaktorów�.

Z przes³anych notatek wynika, ¿e prawdopodobnie taka monografia
zosta³a napisana krótko przed �mierci¹. Z relacji córki Barbary wynika, ¿e
jej ojciec zawióz³ maszynopis do firmy kseruj¹cej. Po kilku miesi¹cach, kiedy
w³a�ciciel stwierdzi³, ¿e nikt nie zg³osi³ siê po tekst, postanowi³ go wyrzu-
ciæ na �mietnik.

Cenne s¹ opracowania prasy polonijnej u³o¿one wed³ug stanów. Zacho-
wany fragment maszynopisu ze stanu Illinois obejmuje spis prasy od nu-
meru 106 do 375, od litery K do Z. Zachowa³ siê kilkustronicowy maszy-
nopis pt. Pocz¹tki prasy polonijnej w Ameryce. Opracowany zosta³ wykaz
tytu³ów czasopism w latach 1884�1897. Zachowa³y siê liczne notatki, wy-
pisy do opracowania polskich drukarñ i spó³ek wydawniczych. Wykaz cza-
sopism ukazuj¹cych siê w latach 1929�1930 przedstawia 188 tytu³ów prasy
polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Wed³ug badañ W. Flisiñskiego, na
dzieñ 18 pa�dziernika 1972 roku, spo³eczno�æ polska w Ameryce w ró¿nych
okresach mia³a oko³o 1000 tytu³ów prasy polonijnej.

Wac³aw Flisiñski pozostaje jednym z pierwszych, którzy planowali opra-
cowaæ s³ownik biograficzny wszystkich redaktorów, w jego archiwum po-
zosta³o setki notatek z kwerend na ten temat. Zachowa³a siê lista zmar³ych
redaktorów przed rokiem 1948, lista niekompletna z wielkimi brakami,
w wielu wypadkach podano tylko nazwisko redaktora, bez daty �mierci.

Przedstawiona tu informacja nie wyczerpuje opisu ca³o�ci archiwum
W. Flisiñskiego7.

7 APF, sygn. 1�100; R. N i r: Bibliograf emigracyjnej i polonijnej prasy Wac³aw Fli-
siñski (1906�1978). Wydruk komputerowy, s. 43. Artyku³ uka¿e siê w ksiêdze pami¹t-
kowej po�wiêconej Janowi Kowalikowi [w druku].
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce

Prasa polonijna by³a zawsze wra¿liw¹ strun¹ ¿ycia Polonii. Prasa pol-
ska w Stanach Zjednoczonych prze¿ywa³a ró¿ne etapy wzlotów i upadków,
wielkiego rozwoju i powolnego zamierania. We wszystkich przedsiêwziê-
ciach znaczn¹ rolê odgrywali dziennikarze � pracuj¹cy dla Polaków, sk³ó-
ceni ze �rodowiskiem, prowadz¹cy czasami niezdrowe polemiki. W ich �ro-
dowisku zawodowym by³y tendencje ujêcia w ramy organizacyjne dzia³al-
no�ci dziennikarzy.

Ju¿ w 1891 roku w Detroit powo³ano Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich w Ameryce. W 1895 roku w lipcu odby³ siê w Buffalo zjazd dzien-
nikarzy polsko-amerykañskich, na którym nakre�lono nowe zadania tej
organizacji. Zgromadzi³ on kilkunastu ludzi skrajnie ró¿nych pogl¹dów,
wielu wrogich sobie. Ci ludzie znale�li w sobie tyle dobrej woli i si³y, ¿e po-
trafili rozwa¿nie radziæ nad wspólnym celem i dobrem. Nast¹pi³o kole¿eñ-
skie zbli¿enie siê.

W sprawach dziennikarskich zjazd nakre�li³ dwa g³ówne cele: wspól-
n¹ obronê interesów materialnych; podniesienie poziomu polskiej opinii
publicznej w Ameryce przez uszlachetnienie dziennikarstwa. Ostatni punkt
stanowi³ najwa¿niejszy rezultat zjazdu. Surowo potêpiono dotychczas prak-
tykowane w prasie �napa�ci osobiste, brutalne wymys³y i oszczerstwa�.
Mia³o to przyczyniæ siê do zwrotu w dziejach dziennikarstwa w Ameryce,
do zapanowania w tym fachu innego ³adu i innego ¿ycia. Równej donio-
s³o�ci by³a sprawa wspólnej obrony interesów materialnych dziennikarstwa
oraz kwestia bratniej pomocy.

Na zjazd przyby³o ogólnie 19 dziennikarzy reprezentuj¹cych 15 gazet
z 8 miast w Ameryce. Uchwalone zosta³y rezolucje i zasady Konstytu-
cji Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy w Ameryce. W archiwum prasy
w pierwszym folderze znajduj¹ siê materia³y z przebiegu obrad, rezolucja
i Konstytucja oraz wycinki prasowe, szczególnie z �Dziennika Chicagow-
skiego� z 1895 roku8.

8 APOL, sygn. 101�102; R. N i r: Zjazd dziennikarzy polsko-amerykañskich
w 1895. �Dziennik Polski� [Detroit] 1986, nr 32, s. 11; W sprawie zjazdu dziennikarzy
polskich w Ameryce. �Dziennik Chicagowski� 1895, 12 czerwca, s. 2; Zaproszenie na
zjazd dziennikarzy. �Dziennik Chicagowski� 1895, 22 czerwca, s. 2; Zjazd dziennika-
rzy polsko-amerykañskich w Buffalo, N.Y. �Dziennik Chicagowski� 1895, 8 lipca, s. 2,
oraz 9 lipca, s. 2.
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Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich

W pocz¹tkach 1911 roku w Chicago uformowa³o siê Towarzystwo Lite-
ratów i Dziennikarzy Polskich w Ameryce. G³ównym zadaniem Towarzy-
stwa by³o z³¹czenie w ca³o�æ dzia³alno�ci ca³ej inteligencji pisz¹cej dla jed-
nego wspólnego celu. Fundamentem ich pracy mia³o byæ istotne dobro pol-
skiego ludu na wychod�stwie.

Pierwszy zjazd Towarzystwa odby³ siê w dniach od 2 do 3 pa�dzierni-
ka 1911 roku w Syracuse, N.Y. Na zje�dzie przyjêto Konstytucjê Towarzy-
stwa, uchwalono rezolucjê, deklaracjê i wyg³oszono wiele referatów, opu-
blikowanych pó�niej w ksi¹¿ce Sprawa polska w Ameryce Pó³nocnej.

Konstytucja Towarzystwa nakre�li³a zadania i takie cele, jak: 1. Podnie-
sienie godno�ci prasy i jej etycznego poziomu przez wykluczenie z pism, reda-
gowanych przez stowarzyszonych, brudnej polemiki osobistej. 2. Krzewie-
nie postulatu powszechno�ci narodowej, ³¹cznej pracy wszystkich dla celów
narodowych i têpienie szkodliwej i zacofanej konkurencji partyjnej i organi-
zacyjnej. 3. Wzajemna pomoc w przeprowadzeniu akcji natury ogólnej, pod
has³em jedno�ci narodowej, wychod�stwa i kontaktu z Macierz¹.

Dla osi¹gniêcia tych celów postawi³o sobie Towarzystwo Literatów
i Dziennikarzy nastêpuj¹ce zadania: 1. Starania o obsadzenie placówek
dziennikarskich jednostkami pod ka¿dym wzglêdem odpowiednimi przez: a)
nawi¹zywanie stosunków z powstaj¹cymi pismami, b) utrzymywanie kon-
taktu z ju¿ istniej¹cymi, c) wp³ywanie w tym kierunku na organizacje wy-
daj¹ce swe pisma. 2. Staranie o poprawienie opinii spo³eczeñstwa o zawodzie
dziennikarza, umocnienie go materialnie i moralnie, by pracy jego nie uwa-
¿ano za dorywcz¹, ale zawód znojny, a wymagaj¹cy rozlicznych kwalifika-
cji. 3. Spieszenie z pomoc¹ stowarzyszonym i niestowarzyszonym w zakre-
sie publikowania ich tekstów, potêguj¹c przez to wzrost pi�miennictwa, na
glebie amerykañskiej wyrastaj¹cego. 4. Utrzymywanie biura po�rednictwa
pracy oraz biura informacyjnego, w którym zasiêgn¹æ by mo¿na wszelkich
informacji co do danego pisma i ogólnych stosunków lokalnych. Materia³u
statystycznego dostarczaj¹ stowarzyszeni. 5. Utworzenie kasy zapomogowej
i na ¿ycie, która by zasila³a stowarzyszonych, dotkniêtych chorob¹, nieszczê-
�liwym wypadkiem lub brakiem pracy, wsparciem jedno lub kilkurazowym.

Towarzystwo przyjê³o za jeden ze swoich wytycznych obowi¹zków roz-
wijanie na emigracji poczucia solidarno�ci robotniczej, a tak¿e zachêcanie
do wstêpowania do unii, a czyni³o to z zamiarem, aby z biegiem czasu wy-
tworzyæ polsk¹ organizacjê robotnicz¹ na ca³e Stany Zjednoczone9.

9 R. N i r: Pierwszy Zjazd Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w 1911
roku. �Dziennik Polski� 1987, 20 lutego, s. 11; Sprawa Polska w Ameryce Pó³nocnej na



234 Roman Nir

�Dziennikarz�

W Ameryce w 1934 roku ukaza³o siê nowe elitarne czasopismo �Dzien-
nikarz� z podtytu³em Pismo po�wiêcone sprawom dziennikarzy polskich
w Ameryce. Zachowane numery s¹ dzi� rzadko�ci¹. Uwagi na temat cza-
sopisma by³y mo¿liwe tylko dziêki wypo¿yczeniu kilku numerów od nestora
dziennikarstwa polonijnego red. Artura Waldy.

Numer pierwszy ukaza³ siê 1 stycznia 1934 roku, drukowany w Ste-
vens Point, Wis. Pierwsze, prawdopodobnie, dwa roczniki by³y wydawane
na powielaczu, rocznik czwarty drukiem. W numerze kwietniowym tego
miesiêcznika podani zostali redaktorzy: Ernest Lilien, Henry Niewolkie-
wicz, Artur L.Waldo, Bronis³aw Wrotnowski.

Numer pierwszy otwiera Józef Wiewióra wierszem Reduta, napisanym
17 lipca 1930 roku. W s³owach poetyckich Wiewióra okre�li³ rolê i zadania
dziennikarza polonijnego. O celach natomiast napisa³ redaktor naczelny
Ernest Lilien w artykule pt. W piêciolecie Syndykatu: �Z wiosn¹ mija piêæ
lat od za³o¿enia Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Po wielu
próbach poprzednich, zgo³a nieuda³ych, obecny syndykat doczeka³ siê we
wrze�niu ubieg³ego roku trzeciego zjazdu, a ustêpuj¹cy prezes wymieni³ ten
fakt jako rekord, nie osi¹gniêty przez ¿adne z dawniejszych zrzeszeñ dzien-
nikarzy. Tyle mo¿na powiedzieæ o ¿ywotno�ci tego zrzeszenia. Dzia³alno�ci
bowiem nie by³o ¿adnej, a istnienie by³o raczej pozorne. Sami za³o¿yciele
zwolnili siê od obowi¹zku sk³adania wpisowego, przez z³o¿enie go na barki
publiczno�ci i �ci¹gniêcie taksy wpisowej z dochodu z przedsiêbiorstw zaba-
wowych�.

Pismo by³o otwarte dla wszystkich polskich dziennikarzy w Ameryce.
Zamieszcza³o nades³ane przez nich artyku³y, dotycz¹ce spraw Syndykatu
i dziennikarstwa polskiego.

pierwszym Zje�dzie Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w Syracuse, NY,
w dniach 2 i 3 pa�dziernika 1911 r. Chicago 1912, ss. 190. W ksi¹¿ce m.in. artyku³y:
S. O s a d a: Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Ameryce Pó³nocnej;
I d e m: O podstawy naszego bytu; W. K o n i u s z e w s k i: Dziennikarstwo polskie w Ame-
ryce, jego braki, zadania i obowi¹zki. Dalsze szczegó³owe materia³y znajduj¹ siê w APOL,
sygn. 103�105.
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Kronika �Dziennikarza�

Sta³ym dzia³em w �Dziennikarzu� by³a Kronika, któr¹ prowadzi³ red.
Waldo. Stanowi ona cenne �ród³o do dziejów prasy, wydawnictw, a przede
wszystkim do bli¿szego poznania redaktorów. Z 2. numeru, z 1934 roku,
dla orientacji zamieszczam kilka informacji:

W Ypsilanti, Mi., w szpitalu zmar³ W³adys³aw Czapski, by³y wspó³pra-
cownik �Nowin Polskich�, �Gwiazdy Polarnej�, �Dziennika Polskiego�, ko-
respondent wojenny do pism amerykañskich z Rosji i z Polski, w koñcu
wspó³pracownik strony redakcyjnej �Detroit Free Press�. Nale¿¹c do szta-
bu gazety amerykañskiej, przyst¹pi³ do okrêgu detroickiego Syndykatu
Dziennikarzy Polskich. Urodzony w Bay City, Mich., na wojnie s³u¿y³ jako
ochotnik w pu³ku konnicy kanadyjskiej. Prochy Hieronima Derdowskiego,
redaktora i poety kaszubskiego, który zmar³ 30 lat temu w Winona, Minn.,
przewieziono do Gdyni staraniem gdyñskiej Polonii kaszubskiej i komite-
tu za³o¿onego w Chicago.

W tytule Jubileusze czytamy: Tygodnik �Kronika� w Newark, N.J., ob-
chodzi 25-lecie swego istnienia i z tej okazji wyda³ numer jubileuszowy.
�Dziennik Polski� w Detroit obchodzi 30-lecie swego istnienia w bie¿¹cym
roku. �Rekord Codzienny� w Detroit obchodzi³ 20-lecie swego istnienia
w listopadzie 1933 roku i wyda³ numer jubileuszowy. �Gwiazda Polarna�
w Stevens Point, Wis., 4 grudnia 1933 roku ukoñczy³a 25 lat, bez wyda-
nia numeru jubileuszowego.

Doktor J. Or³owski, z Chicago, napisa³ szkic o Helenie Paderewskiej
z okazji jej �mierci. Mieczys³aw Haiman, z Chicago, wyda³ w oprawnej bro-
szurze now¹ pracê historyczn¹ pt.: Feliks Pawe³ Wierzbicki i jego Califor-
nia. Bronis³aw Wrotnowski, redaktor �Jaskó³ki�, w numerze lutowym roz-
pocz¹³ druk Pana Tadeusza, w formie prozy, celem uprzystêpnienia eposu
Mickiewicza jak najszerszym warstwom czytelników. Franciszek Politow-
ski, redaktor naczelny tygodnika �Gwiazda� w Filadelfii, podj¹³ w stycz-
niu druk swego dramatu wierszem Zmartwychwstanie Polski. Artur Wal-
do opublikowa³ w �Jaskó³ce� d³u¿sz¹ pracê o najstarszym w Ameryce mie-
�cie o polskiej nazwie Ko�ciuszko, Miss. Stanis³aw Osada, naczelny redak-
tor �Soko³a�, napisa³ cykl krótkich odczytów rocznicowych do u¿ytku w So-
kolstwie.

Zamieszczone fragmenty wskazuj¹, jak drobiazgowe wiadomo�ci poda-
wano w tej kolumnie.
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Dokumentacja �ród³owa na ³amach �Dziennikarza�

Pismo �Dziennikarz�, po�wiêcone sprawom dziennikarzy polskich w Ame-
ryce, wychodz¹ce w latach 1934�1937, by³o niew¹tpliwie periodykiem, w któ-
rym naczelne miejsce zajmowa³a specjalistyczna problematyka dziennikar-
stwa polonijnego. Znalaz³y siê tu tak¿e biogramy dziennikarzy. Wreszcie
pismo sta³o siê urzêdowym organem Syndykatu Dziennikarzy Polskich
w Stanach Zjednoczonych, a na swych ³amach zamieszcza³o informacje na-
tury ogólnej, ale zawsze by³o w nim miejsce dla drobnych zagadnieñ.

Do chwili obecnej zachowa³y siê do naszych czasów nieliczne tylko nu-
mery �Dziennikarza�. Archiwum w Chicago, w Orchard Lake, a nawet ne-
stor dziennikarstwa polonijnego Artur Waldo nie posiada ca³ego kompletu.

Obecnym zadaniem archiwistów polonijnych jest przygotowaæ przynaj-
mniej jeden komplet dla badañ, a tak¿e bibliografiê tego czasopisma.

Prasa w Ameryce

Powie�ciopisarz Wac³aw G¹siorowski w numerze 3., z 1937 roku, w ar-
tykule Prasa polska w Ameryce, dzieli siê spostrze¿eniami. Pisze dos³ownie:
�Pierwsze czasopismo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej,
a wiêc w tej »prawdziwej« Ameryce, ukaza³o siê w dniu 22 lutego 1870 r.
w stanie Missouri. Za tym pierwszym, skromnym tygodniczkiem, po ama-
torsku i dyletancku wydawanym, zaczê³y siê ukazywaæ inne, rozpalaæ siê
niby ogniki w skupiskach wychod�stwa polskiego.

By³o sporo w Ameryce tych polskich dzienników, tygodników, dwutygo-
dników, miesiêczników i nawet »cotrzydniówek«. Bywa³y wydawnictwa im-
ponuj¹ce szat¹ i w¹t³e technicznie, klerykalne i bezwyznaniowe, zachowaw-
cze i krañcowo radykalne, ilustrowane, humorystyczne, sensacyjne, a nawet
paszkwilanckie. Wszystkie pr¹dy, tendencje, formy mia³y w Ameryce swe
odzwierciedlenie w polskiej prasie. Mo¿e przerasta³y zreszt¹ starokrajskie
wzory, a¿ do zbytku czerpi¹c z amerykañskiej pomys³owo�ci. Mnóstwo tych
wydawnictw przepad³o, znik³o. Na cmentarzysku prasy polskiej w Ameryce
leg³o setki tytu³ów czasopism. Wiele z nich w pe³ni ¿ycia, ju¿ po wydoby-
ciu siê z pierwszych trudno�ci, gas³o, zmo¿one przeciwno�ciami.

Liczba dzienników polskich w Stanach Zjednoczonych � pisa³ G¹sio-
rowski � chwieje siê od kilku lat, bywa ich od 12 do 15. Z tego trzy dzien-
niki wychodz¹ w Chicago, w Milwaukee, w Detroit i Cleveland po dwa,
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Buffalo, Nowy York i Boston maj¹ po jednym tylko dzienniku. Ta reszta
pism, do osiemdziesiêciu � to wielki poczet tygodniówek, z nich kilka do-
brze prosperuj¹cych. W�ród mrowia ubogich, ograniczaj¹cych siê do miej-
scowych spraw pisemek.

Dalej zastêp organów poszczególnych zrzeszeñ i zwi¹zków. Na koniec
bia³e kruki � pisma o tendencjach specjalnych, szukaj¹cych drogi do bu-
dzenia ruchu umys³owego, usi³uj¹cych jednoczyæ czytelników w imiê ich
zawodowych bol¹czek. Wszystko to razem wziête stanowi wobec piêciomi-
lionowej gromady naszego wychod�stwa w Stanach Zjednoczonych ubogie
tworzywo � a jednak przechodzi w istocie miarê naszych wyobra¿eñ o trud-
no�ciach, z jakimi walczyli i walcz¹ za oceanem nasi rodacy na posterun-
kach redakcyjno-wydawniczych.

Prasa polska w Stanach Zjednoczonych � dobitnie podkre�la³ Autor �
jest dzie³em wychod�stwa, jest jego dzie³em samorzutnym, pozbawionym
niemal ca³kowicie wszelkiego poparcia ze strony kraju ojczystego. Dzie³em
samouków, dyletantów, zawziêtników, raczej desperatów ani¿eli zrównowa-
¿onych budzicielów. Improwizowani wydawcy brali siê za rêce z improwi-
zowanymi redaktorami, a co najczê�ciej � z rozbitkami spo�ród towarzy-
szów sztuki drukarskiej. Dop³yw starokrajskich si³ dziennikarskich by³ zni-
komy, by³ tak maleñki, ¿e go powa¿nie w rachubê braæ nie mo¿na. Trzeba
by³o od pierwszego dnia braæ siê za bary z konkurencj¹ czasopism amery-
kañskich�.

W dalszej partii autor poruszy³ kwestie druku, którego rosn¹ce wci¹¿
koszta doprowadzi³y do ruiny wydawców czasopism.

�Wobec tego bojownicy prasy polskiej w Ameryce zmuszeni s¹ wytwa-
rzaæ w³asne agencje po sklepach i sklepikach w dzielnicach polskich i wy-
szukiwaæ odbiorców oraz jednaæ czytelników. W praktyce wygl¹daj¹ te pro-
blemy bardzo osobliwie.

Ratunkiem i g³ównym regulatorem bud¿etów wydawniczych w Amery-
ce s¹ og³oszenia. Tych og³oszeñ jednak niewiele maj¹ polskie periodyki.
Przytacza siê wiele powodów odmawiania og³oszeñ czasopismom polskim,
ale wszystkie te powody, a raczej preteksty wyp³ywaj¹ z cichej zmowy agen-
cji og³oszeniowych i kupców, aby wydawnictwom obcojêzycznym og³oszeñ
nie dawaæ.

A og³oszenia polskie? Og³oszenia polskich kupców, polskich przedsiê-
biorców, polskich specjalistów w Ameryce? Nasi rodacy na warto�ci og³osze-
nia, na jego celowo�ci, na sposobie pos³ugiwania siê og³oszeniem ca³kowi-
cie siê nie znaj¹. Polskie og³oszenia w Stanach Zjednoczonych s¹ nêdzne.
Dlatego w krytycznych momentach jedyn¹ desk¹ ocalenia polskich wydaw-
nictw jest okoliczno�æ, ¿e s¹ to spó³ki akcyjne�.

Problemy, które poruszy³ G¹siorowski w 1937 roku s¹ aktualne i obec-
ne.
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Prasa we Francji

W numerze 2. �Dziennikarza�, z 1937 roku, znajdujemy artyku³ pt.
Prasa polska we Francji. Czytamy w nim, ¿e pó³milionowa rzesza wychod�-
stwa polskiego we Francji ma do swej dyspozycji liczne pisma polskie, za-
równo informacyjne, jak i reprezentuj¹ce interesy pewnych grup.

Wychodz¹ przede wszystkim na terenie Francji cztery dzienniki polskie,
z których trzy publikuje siê w pó³nocnej Francji, najgê�ciej zaludnionej
przez Polaków, jedno za� w Pary¿u. Do najpoczytniejszych dzienników
nale¿y �Narodowiec�, którego nak³ad dochodzi do 35 tys. Siedzib¹ pisma
jest miasto Lens w departamencie Pais de Calais.

Drugi dziennik �  �Wiarus Polski�, wydawany jest w Lille, stolicy fran-
cuskiej Flandrii. W³a�cicielem �Wiarusa Polskiego� by³ zmar³y niedawno
polski dzia³acz emigracyjny Jan Brejski, by³y pose³ do parlamentu niemiec-
kiego.

Oba dzienniki, �Narodowiec� i �Wiarus Polski�, wychodzi³y pocz¹tkowo
w�ród wychod�ców polskich w Westfalii i Nadrenii; do Francji przeniesio-
no je dopiero w 1924 roku, gdy wiêkszo�æ Westfalczyków przesiedli³a siê
z Niemiec i zaczê³a pracowaæ w górnictwie francuskim. Lille stanowi rów-
nie¿ siedzibê trzeciego dziennika polskiego � �G³osu Wychod�cy�, za³o¿o-
nego w 1927 roku.

W Pary¿u wychodzi �Ognisko�. Utworzone przed laty przez znan¹
dzia³aczkê Mariê Szeligê, wychodzi³o wiele lat jako tygodnik, nastêp-
nie ukazywa³o siê trzy razy w tygodniu, a przed dwoma laty zamienio-
ne zosta³o na dziennik. Przeznaczony przede wszystkim dla emigracji
rolnej jest tygodnik �Polak we Francji�, który wydaje Polska Misja Kato-
licka w Pary¿u. Jako organ Stowarzyszenia Dzieci Polskich wydawany jest
ponadto miesiêcznik pt. �Ma³y Polak we Francji�. Wychodz¹cy w Pa-
ry¿u od wielu lat, z przerwami, tygodnik �Prawo Ludu� to organ sekcji
polskich przy francuskim syndykacie Konferencji Generalnej Pracy.
Od czasu ostatnich przeobra¿eñ polityczno-spo³ecznych we Francji, pismo
to okazuje wielk¹ aktywno�æ, zwalczaj¹c nurtuj¹ce emigracjê pr¹dy komu-
nistyczne.

Wydawnictwo �Narodowca� w Lens nie poprzestaje na wydawaniu
dziennika, publikuje bowiem ponadto tygodnik rozrywkowy pt. �Ilustracja
Polska�, dla kobiet za� specjalny dwutygodnik �Gazeta dla Kobiet�.

Organem Zwi¹zku Robotników Polskich jest miesiêcznik �Si³a�, rozsy-
³any bezp³atnie wszystkim cz³onkom Zwi¹zku, op³acaj¹cym sk³adki. Poru-
sza wiele zagadnieñ, wa¿nych dla emigracji polskiej we Francji, i podaje
sporo rzeczowych informacji.
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Polscy kupcy we Francji, zrzeszeni od niedawna we w³asnym Zwi¹z-
ku, maj¹ równie¿ w³asny organ �Kupiec Polski we Francji�. To równocze-
�nie organ polskich rzemie�lników. W Tuluzie, w której okrêgu znajduj¹ siê
liczne osady rolne Polaków, za³o¿ony zosta³ przed kilku laty Zwi¹zek Osad-
ników Polskich. Wydaje on w³asny periodyk informacyjny pt. �Gospodarz
Polski�, ukazuj¹cy siê raz w miesi¹cu.

Zwi¹zek Towarzystw Kulturalno-O�wiatowych im. J. Pi³sudskiego
w Pary¿u równie¿ ma w³asne pismo pt. �Pi³sudczyk�, natomiast Federacja
Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny we Francji, której siedzib¹ jest Douais �
�G³os Kombatanta Polskiego�.

Wreszcie Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego we Francji wydaje specjal-
ne pisemko dla dzieci �Polskie Pacholê�, które wychodzi ju¿ blisko 10 lat,
co najlepiej �wiadczy o zapotrzebowaniu na nie. Polonia we Francji wydaje
zatem 4 dzienniki polskie i 11 pism periodycznych.

Prasa w Niemczech

Krótki komunikat pt. Po³o¿enie prasy polskiej w Niemczech w 2. nume-
rze �Dziennikarza�, z 1937 roku, podaje w zwiêz³y sposób informacjê o ak-
tualnie wychodz¹cych czasopismach.

Prasê polsk¹ w Niemczech reprezentuje 6 dzienników: �Nowiny Co-
dzienne�, wydawane dla Opola, �G³os Pogranicza i Kaszub�, �Dziennik Ra-
ciborski�, �Naród�, redagowany w Herne, �Dziennik Berliñski� i �Gazeta
Olsztyñska�. Dzienniki te nie zaspokajaj¹ w pe³ni potrzeb kulturalnych
ludno�ci polskiej. Przyczyn tego nale¿y doszukiwaæ siê w zagadnieniach
natury zasadniczej, mianowicie w ca³okszta³cie warunków, w jakich Pola-
cy w Niemczech siê znajduj¹. Niezmiernie charakterystyczne i godne ubo-
lewania jest to, ¿e biblioteki polskie oraz czytelnie, dostêpne dla publiczno-
�ci, pomijaj¹c ju¿ instytucje i osoby postronne, nie prenumeruj¹ z regu³y
¿adnej z gazet polskich, wychodz¹cych w Niemczech.

Znajomo�æ warunków bytowania ludno�ci polskiej w Niemczech wydaje
siê zatem fikcj¹. Rozpoznanie bowiem sytuacji Polaków w Niemczech musi
byæ oparte na obserwacji tamtejszej prasy polskiej. Gdy brak zasadniczych
elementów poznania, a jednym z nich jest prasa, nie mo¿e byæ mowy o zor-
ganizowanej pomocy dla naszej mniejszo�ci.
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Rola dziennikarza

Na ³amach jednego z czasopism krajowych ukaza³a siê nastêpuj¹ca oce-
na pracy dziennikarzy uchod�czych: dziennikarz na emigracji spe³nia su-
miennie sw¹ funkcjê dostarczyciela nowin, ale jest on równie¿ o�wiatow-
cem i organizatorem kó³ek teatralnych czy samokszta³ceniowych. Zajmu-
je siê akcj¹ harcersk¹, a gdy potrzeba, staje siê instruktorem sportowym,
a wiêc w razie konieczno�ci tym, którego w pewnym momencie potrzebuje
dana grupa czy skupisko polskie.

Powiedzmy sobie jasno i wyra�nie, szczerze i otwarcie, kto jak to, ale
dziennikarz polski na obczy�nie, uwa¿ny obserwator ¿ycia polskiego, tego
na co dzieñ szarego i przyziemnego, bez fanfar, bez fajerwerków i �wi¹tecz-
nych aplauzów, najdok³adniej zdaje sobie sprawê z tego, co siê dzieje w te-
renie. Rozumie on i docenia rolê i znaczenie pracy organizacyjnej, która by
centralizowa³a wysi³ki, poddawa³a je uczciwej kontroli rzetelnych umys³ów,
dawa³a si³ê.

Zasygnalizowa³em tu tylko niektóre dokumenty �ród³owe, znajduj¹ce
siê na ³amach �Dziennikarza�10.

10 APOL, sygn. 106�110; R. N i r: �Dziennikarz�. �Dziennik Polski� 1984, 17 lute-
go, s. 11; Kronika �Dziennikarza�. �Dziennikarz� [Stevens Point] 1934, nr 2, s. 5�6;
A. B a r t o s z: Trochê miodu na pio³un. �Dziennikarz� 1934, nr 3, s. 2�3; E. L i l i e n:
Syndykat i kodeks dziennikarski. �Dziennikarz� 1934, nr 3, s. 1; R. N i r: Dokumen-
tacja �ród³owa na ³amach �Dziennikarza�. �Dziennik Polski� 1984, 18 maja, s. 11;
W. G ¹ s i o r o w s k i: Prasa Polska w Ameryce. �Dziennikarz� 1937, nr 3, s. 2�3; Wzno-
wienie �Dziennikarza�. �Dziennikarz� 1937, nr 1, s. 1; Prasa Polska we Francji. �Dzien-
nikarz� 1937, nr 2, s. 2�3; Po³o¿enie prasy polskiej w Niemczech. �Dziennikarz� 1937,
nr 2, s. 3.

r



Magdalena Pluskota
Czêstochowa

�Duszpasterz Polski Zagranic¹�*
i �Przegl¹d Powszechny� � periodyki

formacji duszpastersko-emigracyjnej Polonii

Problem opieki religijnej nad Polakami przebywaj¹cymi na sta³e lub
okresowo za granic¹ interesuje historyków, socjologów, a w szczególny spo-
sób teologów, st¹d te¿ literatura na ten temat jest obfita i ró¿norodna1.

* Pisownia zgodna z orygina³em.
1 Na temat opieki duszpasterskiej pisz¹ m. in.: J. B a k a l a r z: Parafia personal-

na dla emigrantów w prawodawstwie powszechnym Ko�cio³a zachodniego. Lublin 1977;
Sz. We s o ³ y: Wspólnoty narodowe � szukanie rozwi¹zañ. W: Chrze�cijañska my�l spo-
³eczna na emigracji. Red. Z. T k o c z. Londyn�Lublin 1991; A. K l e i n: Troska Ko�cio-
³a o zachowanie narodowego dziedzictwa religijnego w o�rodkach polonijnych Europy.
W: Disputationes Ethicae. Etyczne aspekty integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Z. 1.
Red. A. K l e i n. Czêstochowa 2002; M. D r o z d o w s k i: Dzieje Polonii w XIX i XX wie-
ku. Toruñ 1974; E. Wa l e w a n d e r: Polskie parafie i misje katolickie na obczy�nie. W:
Dzieje Drugiej Wielkiej Emigracji w latach 1939�1990. Materia³y dla uczniów szkó³
�rednich. W: �Rozprawy i Studia�. T. 1. Red. M. S z c z e r b i ñ s k i  i  T. Wo l s z a. Go-
rzów Wlkp. 2000; S. D z i e k o ñ s k i: Wychowanie w nauczaniu Ko�cio³a. Warszawa
2000; Sz. We s o ³ y: Rola publikacji wydawnictwa VERITAS w duszpasterstwie. W: Ka-
tolicki O�rodek Wydawniczy Veritas w Londynie � nie zamkniêty rozdzia³. Studia i szki-
ce. Red. Z. Wa ³ a s z e w s k i  i  R. M o c z k o d a n. Toruñ�Londyn 2003; B. K o ³ o d z i e j:
Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychod�ców w latach 1939�1948. Poznañ
1983; H. K o s z a ³ k a: Religijno�æ katolików polskojêzycznych w Hamburgu. Z¹bki 2002;
H. K u b i a k: Polski Narodowy Ko�ció³ Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki
w latach 1897�1965. Jego spo³eczne uwarunkowania i spo³eczne funkcje. Wroc³aw 1970;
E. K o w a l s k a: Migracje a ko�cio³y i nowe ruchy religijne (refleksje wstêpne). W: Migracje
i spo³eczeñstwo. Zbiór studiów 2. Red. J.E. Z a m o j s k i. Warszawa 1997; Z.J. P e s z -

16 Kultura...
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Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa periodyki, w których odnotowy-
wano nie tylko zwiêz³e i krótkie opracowania, po�wiêcone tematyce, ale
tak¿e opisywano ¿ycie polonijne i jego dziedziny. S¹ to �Duszpasterz Pol-
ski Zagranic¹� (dalej: DPZ) i �Przegl¹d Powszechny�. Celem pierwszego
z nich, zgodnie z my�l¹ jego pomys³odawców, mia³a byæ �wzajemna ³¹cz-
no�æ, dokszta³canie teologiczne i ascetyczne oraz pomoc kaznodziejska�2

ksiê¿om pracuj¹cym na emigracji. Pismo to opatrzone zosta³o tekstem Cum
approbatione auctoritatis ecclesiasticae, co oznacza aprobatê zawarto�ci
merytorycznej pisma przez autorytet Ko�cio³a.

Pismo, poza niewielkimi wyj¹tkami (m.in. DPZ wrzesieñ�pa�dziernik
1969, nr 5/84; DPZ lipiec�sierpieñ 1970, nr 4/89; DPZ styczeñ�luty 1972,
nr 1/89), wychodzi³o regularnie jako kwartalnik od roku 1949 do roku 1989.
Informacja zawarta na ostatniej stronie wskazuje, ¿e periodyk mia³ cha-
rakter manuskryptu (fuori commercio). Redakcja wraz z dzia³em admini-
stracyjnym pisma znajdowa³a siê w Rzymie przy Via delle Botteghe Oscure
15 i zwi¹zana by³a z Centralnym O�rodkiem Duszpasterstwa Emigracyj-
nego. Wynika st¹d m.in. wiê� pomiêdzy kierownictwem redakcyjnym pisma
a urzêdem protektora duszpasterstwa emigracyjnego, który kolejno spra-
wowali: abp Józef Gawlina (1949�1964) oraz delegaci Prymasa Polski do
spraw duszpasterstwa Polonii: kard. W³adys³aw Rubin (1964�1980),
a nastêpnie abp Szczepan Weso³y (1980�2003). Obecnie funkcjê delega-
ta do spraw duszpasterstwa Polonii z ramienia episkopatu polskiego spra-
wuje rezyduj¹cy w Polsce bp Ryszard Karpiñski.

Redakcja �Duszpasterza Polskiego Zagranic¹� nie zatrudnia³a odp³at-
nych pracowników redakcyjnych. Niezwracane by³y te¿ honoraria autor-

k o w s k i: ABC Polonii �wiata. Orchard Lake�Michigan 1985; Podhalanie w �wiecie.
Historia i wspó³czesno�æ. Materia³y IX Miêdzynarodowego Sympozjum Biografistyki Po-
lonijnej, Zakopane 9�11 wrze�nia 2005. Red. A. J u d y c k a, Z. J u d y c k i, H. ¯ a l i ñ -
s k i. Kraków 2005; A. P a w ³ o w s k i: To¿samo�æ narodowa � warto�æ podstawowa
w ¿yciu cz³owieka. Wychowanie m³odego pokolenia w warunkach emigracyjnych. W: Pol-
ska rodzina poza granicami kraju. Red. G. K o s z a ³ k a. Szczecin 2005; Polonia w Eu-
ropie. Red. B. S z y d ³ o w s k a - C e g l o w a. Poznañ 1992; R. D z w o n k o w s k i: Ko�ció³
w �rodowiskach polonijnych. W: Polska emigracja. Cz. 2. Red. A. P a c z k o w s k i,
B. P u s z c z e w i c z. Warszawa 1994; E. Wa l e w a n d e r: Problematyka wychowawcza
w �rodowiskach emigracyjnych. Lublin 2000; Sz. We s o ³ y: £¹czy nas kultura chrze�ci-
jañskiej Polski. Londyn 1996; H. Wr ó b e l: W s³u¿bie Bogu, Ko�cio³owi, Zakonowi, Oj-
czy�nie i Rodakom. Buenos Aires 2006; Wspó³czesne �rodowiska emigracji polskiej. Sy-
tuacja duszpasterska. Red. J. B a k a l a r z. Lublin 1985.

2 Pierwszy numer �Duszpasterza Polskiego Zagranic¹� zainaugurowa³a nota
redaktorska, przedstawiaj¹ca okoliczno�ci powstania oraz ogólne za³o¿enia pisma.
G³osi ona, ¿e �Konferencja Ksiê¿y Rektorów Misyj Polskich, przeprowadzona w dniach
5 i 6 maja 1949 pod przewodnictwem ks. Biskupa Józefa Gawliny, postanowi³a wyda-
waæ czasopismo dla duchowieñstwa polskiego za granic¹, którego redakcjê obj¹³ ks. Bi-
skup�. Por. �Duszpasterz Polski Zagranic¹� [Rzym] 1950, nr 1, s. 1.
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skie, ze wzglêdu na nienajlepsz¹ sytuacjê materialn¹ pisma. Spowodowa-
na ona by³a g³ównie nieliczn¹ grup¹ odbiorców, któr¹ stanowi³o ducho-
wieñstwo polskie, pracuj¹ce w �rodowiskach emigracyjnych.

O charakterze religijnym kwartalnika �wiadczyæ mo¿e tak¿e wytyczo-
ny mu duszpastersko-teologiczny profil. Nota redaktorska eksponuje po-
gl¹d, w my�l którego �»Duszpasterz« nie ma aspiracji �ci�le naukowych ani
literackich. Pragnie on raczej byæ wydawnictwem teologiczno-praktycznym
i pomocnikiem kap³ana polskiego na ugorze emigracyjnym�3. Realizacji tego
celu sprzyja³a wzglêdnie sta³a struktura kwartalnika, wed³ug której po czê-
�ci wstêpnej, wyra¿aj¹cej ideê przewodni¹ numeru, zamieszczane by³y do-
kumenty bezpo�rednio lub po�rednio zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Stolicy Apo-
stolskiej. Do tej grupy w³¹czyæ te¿ nale¿y � oprócz t³umaczonych tekstów
encyklik, adhortacji, instrukcji, obejmuj¹cych swym zakresem kwestie ko-
�cielne, konstytucji i listów apostolskich � dekrety papieskie.

Specyfikê kwartalnika podkre�la rodzaj zamieszczanych w nim doku-
mentów apostolskich. W wiêkszo�ci s¹ one po�wiêcone problemom migra-
cji (m.in. Konstytucja apostolska Piusa XII Exsul familia o duchowej opiece
nad migrantami, motu proprio papie¿a Paw³a VI Pastoralis migratorum
cura oraz Instrukcja Kongregacji ds. Biskupów o opiece duszpasterskiej nad
migrantami De pastorali migratorum cura, czy Dekret o dzia³alno�ci misyj-
nej Ko�cio³a Ad gentes divinitus, wchodz¹cy w sk³ad dokumentów Sobo-
ru Watykañskiego II).

Zawarte w �Duszpasterzu� dokumenty Stolicy Apostolskiej, podejmuj¹-
ce problem wychod�stwa w kontek�cie teologiczno-duszpasterskim, zaryso-
wuj¹ pewien sta³y schemat przekazu, a mianowicie:
� analizuj¹ problem migracji ludno�ci w ci¹gu wieków oraz wskazuj¹ jego

wp³yw na wiarê;
� podkre�laj¹ stanowisko Ko�cio³a wobec problemu migracji � uwzglêd-

niaj¹ ewangelizacyjne i ekumeniczne strony tego zjawiska;
� sytuuj¹ problem migracji �na drodze do zbawienia� � czynnikiem bu-

duj¹cym staje siê dla migranta: dialog ze �wiatem, s³u¿ba na rzecz po-
koju w �wiecie, obrona praw osoby ludzkiej i praw wspólnoty;

� okre�laj¹ styl duszpasterstwa migrantów, eksponuj¹c w nim rolê ko�cio-
³ów lokalnych, znaczenie zdolno�ci �adaptacyjnej� duszpasterstwa oraz
wagê wspó³pracy pomiêdzy Ko�cio³em kraju pochodzenia a Ko�cio³em
kraju osiedlenia migrantów;

� proponuj¹ nowy wymiar pos³ugi Ko�cio³a wobec migracji, w szczególno-
�ci: zwiêkszenie roli laikatu, sta³ego diakonatu, poszerzenie pos³ugi dusz-
pasterzy polonijnych oraz przyznanie szczególnej roli w tym wzglêdzie
komisjom papieskim przy Stolicy Apostolskiej oraz komisjom episkopatu.

3 Ibidem.

16*
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Wa¿n¹ czê�æ tego dzia³u stanowi¹ teksty papieskie, kierowane do kon-
kretnych odbiorców b¹d� wynikaj¹ce z okre�lonych sytuacji. St¹d m.in. listy
papieskie do kap³anów, do prefektów Kongregacji, przemówienia papieskie
do uczestników sympozjów naukowych, do uczestników spotkañ, do bisku-
pów, do rektorów uczelni wy¿szych w Polsce, orêdzia na �wiatowy Dzieñ
Pokoju, homilie papieskie podczas spotkañ okoliczno�ciowych z przedstawi-
cielami episkopatów, z pielgrzymami.

Istotnym czynnikiem integruj¹cym duszpasterstwo migrantów, w wy-
miarze funkcji pe³nionych przez analizowane pismo pastoralne, jest proble-
matyka Ko�cio³a w Polsce, ujawniona na tle pos³annictwa Ko�cio³a Po-
wszechnego. Tak sprecyzowany dzia³, a w ujêciu g³êbszym � kategoria
tematyczna, zawiera zarówno dokumenty Episkopatu Polski (stanowiska
i o�wiadczenia dotycz¹ce wydarzeñ w kraju i na �wiecie, komunikaty
z konferencji plenarnych), jak i teksty sprawozdawczo-analityczne, przed-
stawiaj¹ce stan faktyczny szeroko pojêtego duszpasterstwa w Polsce. Do
tych ostatnich zaliczyæ mo¿na podsumowania inicjatyw katolickich, spra-
wozdania z krajowych i zagranicznych wizyt cz³onków episkopatu, czy
przemówienia prymasa Polski. Podobn¹ funkcjê wydaj¹ siê równie¿ pe³niæ
ujêcia wielop³aszczyznowe, m.in. portrety diecezji, prezentacje stowarzy-
szeñ i organizacji. Czêst¹ problematyk¹, oprócz migracyjnej, staje siê pro-
blematyka ekumeniczna, wa¿na szczególnie w duszpasterstwie posoboro-
wym oraz ze wzglêdu na za³o¿enia uwidocznione w pos³annictwie Ko�cio-
³a Powszechnego.

Poza dokumentami episkopatu � autorami wiêkszo�ci tekstów s¹
przedstawiciele duchowieñstwa polskiego, pracuj¹cy w duszpasterstwie
krajowym lub polonijnym. W dziale Duszpasterstwo, a w czê�ci pozosta³ych
numerów w dziale Kap³añstwo � Duszpasterstwo, najczê�ciej podejmowa-
nymi problemami s¹: interpretacja spo³ecznej nauki Ko�cio³a, odniesienia
do encyklik papieskich, kwestie teologiczne i filozoficzne w ujêciu duszpa-
sterskim, m.in. pojêcie prawdy, wolno�ci, mi³osierdzia w etosie chrze�cijañ-
skim, maryjno�æ w duszpasterstwie, praktyka sakramentalna. Szczególny
wymiar maj¹ teksty odnosz¹ce siê do misji Ko�cio³a w s³u¿bie emigracji �
zawieraj¹ one liczne wskazania, g³ównie dotycz¹ce predyspozycji do pra-
cy duszpastersko-polonijnej, zarówno duszpasterzy, jak i przedstawicieli
laikatu. Uwzglêdniaj¹ one równie¿ typy duszpasterstwa, z jednej strony
odnosz¹ce siê do grup zawodowych, specjalistycznych, np. duszpasterstwo
harcerskie, wojskowe, z drugiej do grup spo³ecznych � duszpasterstwo ro-
dzin, duszpasterstwo m³odzie¿y.

G³ówn¹ czê�ci¹ kwartalnika, tworz¹c¹ w pewien sposób obraz polskie-
go duszpasterstwa poza granicami kraju, jest sta³y dzia³ Zagadnienia emi-
gracji. Zarysowuje on problem duszpasterstwa analitycznie i wielop³aszczy-
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znowo, w szczególno�ci dziêki prezentowanym wynikom prac badawczych
czy ich recenzjom. Tak¹ funkcjê pe³ni¹ np. artyku³y po�wiêcone Polonii
w Brazylii (Z. Malczewski)4, w Stanach Zjednoczonych (S. Flis)5, pracy
duszpasterskiej w Turcji (J. Sima)6 czy w krajach Beneluksu (J. Pielorz)7.

Czêsto ten dzia³ kwartalnika staje siê miejscem wymiany do�wiadczeñ
i pogl¹dów emigracji na temat kulturotwórczej roli parafii polonijnych,
zwi¹zków religijno�ci z folklorem w warunkach emigracyjnych, dwukultu-
rowo�ci w ¿yciu emigracyjnym, wiêzi Polonii z krajem pochodzenia, iden-
tyfikacji narodowej poszczególnych pokoleñ, fenomenu pielgrzymowania do
sanktuariów Europy jako namiastki polskich pielgrzymek oraz uogólnienia
odwiecznego pielgrzymstwa narodu. Wa¿ne miejsce zajmuj¹ te¿ prezenta-
cje sylwetek duszpasterzy zas³u¿onych na niwie emigracyjnej oraz dzia³a-
czy polonijnych.

Podobny, choæ bardziej formalny charakter maj¹ Sprawozdania i ko-
munikaty, które przedstawiaj¹ dzia³alno�æ duszpastersk¹ i polonijn¹ przez
pryzmat konkretnych instytucji dzia³aj¹cych na obczy�nie, a wiêc polskich
misji katolickich, parafii polonijnych, organizacji i stowarzyszeñ polskich,
ukazuj¹ te¿ konferencje, sympozja i zjazdy o tematyce wychod�czej, wizy-
tacje duszpasterskie oraz inicjatywy o zasiêgu regionalnym, krajowym czy
�wiatowym.

Zawarto�æ kwartalnika poszerza, wydawana równie¿ w Rzymie od roku
1956, odrêbna pozycja, zatytu³owana Dzia³ kaznodziejski, pod redakcj¹
ks. A. Gogoliñskiego-Elstona. Stanowi on merytoryczn¹ podstawê do dzia-
³alno�ci duszpastersko-kaznodziejskiej duchowieñstwa polonijnego. Zawiera
kazania i przemówienia prymasa Polski, kazania niedzielne, zgrupowane
wed³ug kalendarza liturgicznego, kazania okoliczno�ciowe, dotycz¹ce pro-
blemów teologiczno-duszpasterskich, lekcje i Ewangelie, zbie¿ne z cyklem
liturgicznym, oraz programy kaznodziejskie do realizacji w Ko�ciele pol-
skim. Do materia³ów tzw. uzupe³niaj¹cych zaliczyæ mo¿na kazania �wi¹-
teczne, materia³y do kazañ, teksty Pisma �wiêtego, wybór cytatów do prze-
mówieñ i homilii, nauki maryjne oraz szczegó³owe notatki bibliograficzne.
Wspomnieæ warto o numerach okazjonalnych, po�wiêconych jednemu pro-
blemowi, np. polskiej sztuce religijnej (DPZ 1956, nr 2/27). Swoiste dope³-
nienie stanowi tak¿e �Biuletyn Towarzystwa Przyjació³ Teologii i Filozofii
Chrze�cijañskiej�.

4 Z. M a l c z e w s k i: Wizyta kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w Rio de Jane-
iro. DPZ 1993, nr 2 (187), s. 274�278.

5 S. F l i s: Apostolat polski w Stanach Zjednoczonych. DPZ 1991, nr 42, s. 87�
89.

6 J. S i m a: Duszpasterstwo Polskie w Turcji. DPZ 1986, nr 2/159, s. 314�317.
7 J. P i e l o r z: Duszpasterstwo polskie w Beneluksie. DPZ 1988, s. 599�606.
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Podsumowuj¹c, nale¿y powiedzieæ, ¿e potrzeba dzia³alno�ci publicy-
stycznej w warunkach emigracyjnych wynika³a g³ównie z faktu, ¿e w kon-
kretnej sytuacji wychod�czej zadaniem prasy by³o nie tylko informowanie,
ale przede wszystkim formowanie my�li spo³ecznej. Jak podkre�la Rafa³
Habielski, �przez publicystykê emigracja najpe³niej wyra¿a³a swoje stano-
wisko wobec przesz³o�ci i przysz³o�ci�8. Szeroko rozumiana prasa by³a tak¿e
swoistym emigracyjnym forum, miejscem �wiatopogl¹dowych zderzeñ oraz
miejscem intelektualnego spotkania my�li emigracyjnej (czêsto tak¿e emi-
gracyjnej i krajowej). Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a pewnego rodzaju formal-
nym po�wiadczeniem ¿ywotno�ci danej grupy czy emigracyjnego �rodowi-
ska. Stanowi³a te¿ wsparcie dla emigracyjnych twórców oraz by³a �czyn-
nikiem ³agodz¹cym dotkliwo�ci wygnania�9.

Edycja drugiego periodyku � katolickiego miesiêcznika emigracyjne-
go �Przegl¹d Powszechny � Sodalis Marianus�, prezentuje �emigracyjne
dzie³o ¿ycia� Jerzego Mirewicza. Zgodnie z ide¹ i misj¹ Sodalicji Mariañ-
skiej pismo (stanowi¹ce jej swoisty organ) mia³o oddzia³ywaæ za po�rednic-
twem nauki Ko�cio³a na kwestie spo³eczne, szczególnie wyra�nie ujawnia-
j¹ce siê w ¿yciu emigracyjnym.

Redakcja miesiêcznika i jego dzia³ administracyjny mie�ci³y siê w Lon-
dynie przy Walm Lane 182, natomiast druk wykonywany by³ w londyñ-
skiej Oficynie Poetów i Malarzy (co dokumentuje redakcyjna informacja:
Printed by Poets and Painters Press), przy 146 Bridge Arch., Sutton Walk.
W celu koordynacji kolporta¿u pisma w stopce redakcyjnej zamieszczane
by³y szczegó³owe informacje dotycz¹ce osób odpowiedzialnych za dystry-
bucjê, a mianowicie: prenumeratê w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³-
nocnej realizowa³ �Pos³aniec Serca Jezusowego� (4105 North Avers Avenue,
Chicago III. 60618), prenumeratê w Belgii � jezuita ks. Józef Stañco
(Minderbroeders 11, Leuven), natomiast we W³oszech � tak¿e jezuita ks.
P.A. Mruk (Piazza della Pilotta 4, Rzym).

Formu³a miesiêcznika, jego zawarto�æ oraz uk³ad graficzny stanowi¹
kompletn¹ i przemy�lan¹ ca³o�æ. Ok³adkê pisma zaprojektowa³ Andrzej Wi-
nogrodzki, którego prace, niezale¿nie od obranego �rodka wyrazu, urze-
kaj¹ zawsze niezwyk³¹ inwencj¹ i nowatorskim konceptem. Ka¿dy numer
rozpoczyna siê tekstem wprowadzaj¹cym, opartym na zagadnieniach na-
tury religijnej, czy te¿ szerzej: ogólnokatolickiej, ko�cielnej, ujmowanych
wielop³aszczyznowo, w rozmaitych spo³ecznych i spo³eczno-emigracyjnych
kontekstach. Na uwagê zas³uguj¹ chocia¿by kwestie duchowe � problem
wyciszenia i refleksji w zwi¹zku z narodzeniem Jezusa, kiedy to �ziemia

8 R. H a b i e l s k i: ¯ycie spo³eczne i kulturalne emigracji. Cz. 3. Warszawa 1999,
s. 127.

9 Ibidem.
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ludzkiego serca [milknie � M.P.] przed Bogiem�10, problem odej�cia od Chry-
stusa, powoduj¹cego zawsze zamêt w ¿yciu cz³owieka11, oraz zwi¹zane
z tym konsekwencje. W�ród tekstów wprowadzaj¹cych odnale�æ mo¿na i te
odnosz¹ce siê do misji i powo³ania Ko�cio³a, daj¹ce odpowied� na retoryczne
przecie¿ pytania, a mianowicie: �Jak to siê sta³o, ¿e [w dramacie ludzkich
u³omno�ci � M.P.] nie zagubi³a siê Ewangelia i Ko�ció³ nie utraci³ swej to¿-
samo�ci? Dlaczego do Ko�cio³a, którego nauki nie pilnuj¹ sami tylko dosko-
nali i genialni ludzie, zawsze siê kto� publicznie przyznaje?�12. Wbrew zw¹t-
pieniu, tak czêstemu, wspó³czesnego cz³owieka Ko�ció³ ci¹gle ponawia �
od wieków tak samo � wskazanie: �Otwórzcie drzwi przed Odkupicielem�.
Wezwanie to, oparte na niezawodnym fundamencie, jak i inne ponadcza-
sowe prawdy �powtarza [...] Ko�ció³, �wiadomy posiadania [...] mocy Chry-
stusowej, nawet gdy jest prze�ladowany, upokarzany i wy�miewany�13.

Istota migracji czy te¿ status emigranta wydaj¹ siê niejako nobilitowa-
ne w samym kontek�cie Ewangelii, a pó�niej nauki Ko�cio³a. Tê prawdê
uwidacznia jeden z tekstów 2. numeru, z roku 1983, w którym los emi-
granta uto¿samiono z wychod�czym losem pielgrzymuj¹cego Chrystusa,
Boga-Cz³owieka, zwi¹zanego z konkretnym miejscem geograficznym. Emi-
granta ³¹czy z krajem pochodzenia przede wszystkim wiara i Ko�ció³, któ-
ry tê wiarê przekazuje � aktualne wiêc staj¹ siê s³owa: �Chrystus emigru-
j¹cy przed prze�ladowaniami zawsze [...] wraca do Egiptu. A ukrzy¿owa-
ny zmartwychwstaje. Ka¿de miejsce, gdzie g³osi siê Jego Ewangeliê, zmie-
nia siê w Betlejem�14. G³ówn¹ czê�æ miesiêcznika zajmuj¹ teksty publicy-
styczne o charakterze religijno-spo³ecznym15, spo³eczno-kulturalnym16, hi-
storycznym17, popularno-naukowym18. Wyszczególniæ mo¿na tak¿e teksty
po�wiêcone g³ównie problematyce emigracyjnej19.

10 W�ród nocnej ciszy... �Przegl¹d Powszechny� [dalej: PP] [Londyn] 1973, nr 12/316,
s. 3.

11 Wielki dramat. PP 1981, nr 3�4/403�404, s. 3.
12 Piotr i Pawe³. PP 1978, nr 6/370, s. 3.
13 Chrystus przed zamkniêtymi drzwiami. PP 1984, nr 1/437, s. 3.
14 Chrystus � Emigrant. PP 1983, nr 2, s. 3.
15 W. Wa s i u t y ñ s k i: �Summa� Hansa Künga. PP 1978, nr 6, s. 7�9; J. C h a -

r y t a ñ s k i: Liturgia a katecheza. PP 1978, nr 6, s. 17�18; P. N i t e c k i: Kardyna³o-
wie w Polsce. PP 1981, nr 3�4, s. 9�11.

16 J. S a t o r o w i c z: Kultura. PP 1984, nr 1, s. 16�9; Cz. D r ¹ ¿ e k: Z³oty jubile-
usz Radia Watykañskiego. PP 1981, nr 3�4, s. 17�20.

17 F. W. B e d n a r s k i: 750-lecie dominikanów w Polsce. PP 1973, nr 12, s. 12�15.
18 M. S a s - S k o w r o ñ s k i: Natura i technika. PP 1984, nr 1, s. 9�12; Z. G ¹ -

s i e w i c z: Problemy architektury w polskich traktatach XVI�XVII wieku. PP 1984,
nr 1, s. 19�22; J. Wa r s z a w s k i: Benis³awska (1747�1806) a Sarbiewski (1595�
1640). PP 1978, nr 6, s. 10�12.

19 J.M.: Sprawy Ko�cio³a. Emigracja i Kraj � problem etyczny. PP 1973, nr 12,
s. 18�20; J. M i k u l s k i: Pitsford po raz ósmy. PP 1981, nr 3�4, s. 11�15; A. K i p -
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�Przegl¹d Powszechny� publikuje tak¿e dzie³a Jerzego Mirewicza � ze
wzglêdu na ich obszerno�æ s¹ one zwykle drukowane we fragmentach. Ar-
tyku³y, recenzje, teksty krytyczne, komentarze do aktualnych wydarzeñ
publikowane s¹ zwykle w ca³o�ci20.

Na podkre�lenie zas³uguje ró¿norodno�æ autorów � znacz¹cych postaci
kulturalnego, naukowego i religijnego ¿ycia w kraju i na emigracji. Poza
redaktorem Jerzym Mirewiczem na ³amach miesiêcznika publikowali m.in.
Roman Brandstaetter, Maria Danilewicz-Zieliñska, Eugeniusz S. Kruszew-
ski, Edward Szczepanik, Tadeusz Wyrwa, a z krêgu duchowieñstwa: Fe-
liks W. Bednarski, Pius Be³ch, Witold Broniewski, Jan Charytañski, Fran-
ciszek Domañski, Czes³aw Dr¹¿ek, Bogumi³ Lewandowski, Jan Mikulski,
Józef Warszawski, Janusz Zbudniewek i in.

Miesiêcznik czêsto zawiera dokumenty ko�cielne: orêdzia synodu bisku-
pów, wiadomo�ci z Rzymu (dotycz¹ce g³ównie inicjatyw duszpasterstwa
emigracyjnego, formacji duchowieñstwa, instytucji formacyjnych), np. Zjazd
europejski dla duszpasterstwa emigracyjnego, Msza �w. za Kardyna³a Au-
gusta Hlonda w 25. rocznicê �mierci, Papieski Instytut Studiów Ko�ciel-
nych w Rzymie21, komunikaty wydawnicze, informacje o inicjatywach re-
ligijnych i emigracyjnych oraz sprawozdania z ich przebiegu, np. Miê-
dzynarodowy Zjazd Sodalicji Mariañskich22, intencje modlitewne, np.
O wspó³dzia³anie wiernych z Ko�cio³em w budowaniu pokoju23. Sta³¹ i wy-
ró¿nion¹ rubryk¹ jest dzia³ wydarzeñ religijnych, ka¿dorazowo przygoto-
wywany przez inn¹ redakcjê24, oraz dzia³ wydarzeñ kulturalnych i spo³ecz-
nych, który opracowuje H. ¯urkowska w kategoriach: Zjazdy i zebrania,
Nagrody i odznaczenia, Odczyty, Teatr, Ksi¹¿ki i wydawnictwa, Muzyka,
Plastyka, To i owo, Poloniki, Parafie, M³odzi. Wzglêdnie sta³¹ czê�ci¹ pi-
sma jest rubryka Wydawnictwa nades³ane, prezentuj¹ca m.in. publikacje

k a: Pierwszy odpust Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Melbourne � Australia. 26 VIII
1973 r. PP 1973, nr 12, s. 28�29.

20 J. M i r e w i c z: Solidarno�æ � Czwarta Miêdzynarodówka � Ko�ció³. PP 1983,
nr 3�4; I d e m: �Przegl¹d Powszechny� prostuje i odpowiada. PP 1983, nr 5; I d e m:
Pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski. PP 1983, nr 9; I d e m: Bardzo smutna emigra-
cja. PP 1983, nr 10.

21 Por. PP 1973, nr 12.
22 Por. ibidem.
23 Por. ibidem.
24 M. in. O Komunii �w. i czci Sakramentu Eucharystii poza Msz¹ �w. � dokument

wydany przez Kongregacjê Kultu Bo¿ego 18 X 1973 r.; Kurs Wiedzy Religijnej �Chry-
stus Wczoraj i Dzi�� � Pitsford 28.12.1973�3.01.1974 � PP 1973, nr 12; 25-lecie kar-
dynalatu Prymasa Polski; Rocznica Powstania Styczniowego; Kongres Lekarzy Katolic-
kich; 400-lecie istnienia Ko�cio³a i Hospicjum �w. Stanis³awa BM w Rzymie � PP 1978,
nr 6.
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Instytutu Literackiego, Polskiej Fundacji Kulturalnej, Wydawnictwa �Po-
lonii�, Wydawnictwa Society of Christ for Polish Emigrants, Oficyny Po-
etów i Malarzy, Wydawnictwa Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie, In-
stytutu Wydawniczego �Znak� czy Towarzystwa Naukowego KUL.

Merytoryczn¹ zawarto�æ pisma wzbogacaj¹ utwory poetyckie, g³ównie
autorstwa Czes³awa Bednarczyka, Bronis³awa Przy³uskiego, Eugeniusza
Romiszewskiego, czy te¿ antologie poetyckie, np. poezji ¿ydowskiej Icyka
Fefera, Elchanana Woglera, Mosze Waldmana25. Pismo w swym za³o¿eniu
kierowane by³o do katolickich inteligenckich �rodowisk wychod�czych. Je-
rzy Mirewicz wskazywa³ czêsto w swych wypowiedziach na charakter
�Przegl¹du Powszechnego�. Podkre�la³ jego intelektualn¹ niezale¿no�æ
oraz �wie¿o�æ filozoficzno-spo³ecznego ujêcia rzeczywisto�ci. �Przegl¹d Po-
wszechny� � wed³ug Mirewicza � �nie mia³ ¿adnej ambicji podtrzymywa-
nia ciekawo�ci Czytelników nowo�ciami i sensacjami, zw³aszcza z dziedzi-
ny religijnej. Nie by³o równie¿ jego zamiarem staæ siê trybun¹, z której
autorom by³oby wolno wyg³aszaæ swoje osobiste s¹dy o Ko�ciele i jego na-
uce, zaprawione pretensjami, kompleksami oraz pouczeniami, jak powinien
zrezygnowaæ ze struktury nadanej mu przez Za³o¿yciela i z prawdy mu po-
wierzonej, ¿eby odpowiedzieæ ¿¹daniom wspó³czesnego �wiata�26.

Oba wymienione tu �ród³a prasowe stanowi¹ �wiadectwo ¿ycia Polonii,
g³ównie europejskiej, pozwalaj¹ na rekonstrukcjê najwa¿niejszych wyda-
rzeñ, sk³adaj¹cych siê na ¿ycie religijne Polonii, wskazuj¹ tak¿e na wysi-
³ek duszpasterski w formowaniu dusz emigracyjnych.

Podejmuj¹c siê próby analizy zawarto�ci omówionych tutaj pism, pod-
kre�liæ nale¿y, ¿e odegra³y one wa¿n¹ rolê w formacji duszpastersko-emigra-
cyjnej Polonii w latach 1949�1989, w czasach sowietyzacji i najwiêksze-
go zniewolenia narodu polskiego. Nie sposób nie dostrzec wagi kszta³towa-
nia �wiadomo�ci chrze�cijañskiej polskich emigrantów, kszta³towania spo-
³ecznej i jednostkowej wra¿liwo�ci oraz odpowiedzialnej postawy Polaka
katolika, procesu przenoszenia na �wy¿sze, tj. dojrzalsze poziomy� praktyk
religijnych, wyrastaj¹cych z �ludowego emocjonalizmu religijnego�, cechu-
j¹cego siê czasem przerostem folkloru nad pog³êbion¹ wiar¹, jednak¿e bê-
d¹cego swoist¹ broni¹ przed niekorzystnymi wp³ywami kraju przyjmuj¹-
cego migrantów. Szczególne znaczenie maj¹ w tym kontek�cie zamierzenia,
ukierunkowane na wychowanie patriotyczne m³odego pokolenia, w my�l
stwierdzenia, ¿e �polsko�æ [...] to nie tylko znajomo�æ jêzyka, przywi¹zanie
do kultury, ale przede wszystkim przekazywanie warto�ci chrze�cijañskich,
zachowywanie tradycyjnych form religijnych i moralnych opartych na wie-

25 PP 1983, nr 7�8.
26 J. M i r e w i c z: Emigracja. Londyn 1989, s. 26.
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rze�27. Z tego te¿ wzglêdu wydawanie, kolporta¿ oraz promocja pism o cha-
rakterze patriotycznym, s³u¿¹cych �kultywowaniu �wiadomo�ci narodowej
Polaków, [...] propagowaniu zbli¿enia kulturowego miêdzy imigrantami
polskimi�28, popularyzacja dzie³ literatury narodowej, publikacji z zakresu
historii Polski, które poszerzaj¹ i pog³êbiaj¹ �wiadomo�æ kulturow¹, stanowi
o szczególnym wymiarze patriotycznego pos³annictwa.

Na podstawie szczegó³owej analizy pism oraz innych dostêpnych �róde³
(w tym zasobów internetowych) wskazaæ nale¿y na znamienn¹ rolê prasy
w zapobieganiu �skutkom ideologicznego i spo³ecznego kryzysu�, dostrze-
ganego jak¿e czêsto na niwie emigracyjnej. �ród³em tego typu sytuacji sta-
wa³y siê niejednokrotnie takie czynniki o charakterze asymilacyjnym, jak:
utrudnianie przez pracodawców w kraju osiedlenia praktyk religijnych
(praca w niedzielê i �wiêta), rozlu�nianie wiêzi m³odego pokolenia z krajem
(np. przez wstêpowanie w zwi¹zki ma³¿eñskie z obywatelami kraju osiedle-
nia) oraz traktowanie tego faktu jako oczywist¹ konsekwencjê egzystencji
w nowych warunkach emigracyjnych, s³aba znajomo�æ jêzyka polskiego
i polskiej kultury w�ród m³odego pokolenia, szczególnie urodzonego na ob-
czy�nie.

Redakcje pism zwraca³y tak¿e uwagê na wiele zaniedbañ w zakresie
¿ycia duszpastersko-religijnego. Dostrzega³y chocia¿by nik³e zaintersowa-
nie samych wiernych uczestnictwem w ¿yciu parafii emigracyjnej.

W celu zapobie¿enia �wyalienowaniu z narodowej i katolickiej to¿samo-
�ci� oraz zachowania warto�ci uto¿samianych z polsko�ci¹, redakcje pism po-
dejmowa³y ró¿ne przedsiêwziêcia. Jako priorytetowe traktowane by³y dzie-
³a o profilu patriotyczno-narodowym, inicjowane przez polskich kap³anów,
a ukierunkowane w du¿ej mierze na najm³odsze pokolenia emigracyjne.

Badacze podkre�laj¹ wa¿n¹ rolê prasy katolickiej w ¿yciu emigracji, pole-
gaj¹c¹ na eksponowaniu prostych w odbiorze oraz przystosowanych do ró¿-
nych �rodowisk wzorców kultywowania tradycji polskiej, propagowaniu idei
tzw. parafii partnerskich i popularyzowaniu kontaktów na tej p³aszczy�nie29.

Boles³aw Wierzbiañski, zestawiaj¹c najistotniejsze zadania prasy
i ksi¹¿ki polskiej w warunkach wychod�czych (w jego sytuacji analiza do-
tyczy �rodowiska Polonii amerykañskiej), eksponuje fakt utrzymywania
jêzykowej i kulturowej �identyczno�ci polskiej�30. Szeroko rozumiane w tym

27 DPZ 1998, nr 3/208, s. 434.
28 DPZ 1991, nr 2/179, s. 237.
29 Por. W s³u¿bie Polonii: 20 lat Instytutu Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem

Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. ks. E. Wa l e w a n d e r. Lublin
1992, s. 100

30 B. W i e r z b i a ñ s k i: Prasa i ksi¹¿ka o polskiej tematyce w Stanach Zjednoczo-
nych. W: O�wiata, ksi¹¿ka i prasa na obczy�nie. Prace Kongresu Kultury Polskiej. Lon-
dyn 1985, s. 77.
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kontek�cie dzie³o jawi siê jako konieczny element dzia³alno�ci emigracji
politycznej w d¹¿eniu do niepodleg³o�ci i wielowymiarowo rozumianej wol-
no�ci31. Co wa¿ne, jako utrwalony tradycj¹ sposób przekazu my�li spo³ecz-
nej staje siê ono form¹ powszechnego informowania o sprawach polskich
i powszechnych. Dla nowego emigranta jest swoistym przewodnikiem po
�wiecie innych ni¿ dotychczas warunków, po �wiecie, w którym odgrywaæ
zaczyna on rozmaite role, chocia¿by czytelnika �poinformowanego, kokie-
towanego� b¹d� �wskazanego�32.

Za priorytetowe cele: coraz pe³niejszy odbiór polskiej ksi¹¿ki i polskiej
publicystyki na obczy�nie, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska uwa¿a pozyski-
wanie m³odych (tak¿e m³odych emigracyjnym sta¿em) odbiorców, promo-
wanie nowych talentów literackich, uwzglêdnianie zwi¹zku pomiêdzy za-
kresem tematycznym dzie³ a zainteresowaniami i gustami odbiorców. Istot-
na jest równie¿ skuteczna popularyzacja, dziêki �udoskonalaniu metod

31 Sprawozdanie z III Salonu Ksi¹¿ki Polonijnej, jaki odby³ siê w audytorium Stacji
Naukowej PAN w Rzymie, zawiera skategoryzowane wyszczególnienie eksponowanych
tam publikacji, wraz z definicyjnym ujêciem terminu �ksi¹¿ka polonijna�: �£¹cznie
w Rzymie zaprezentowano ponad 70 autorów z 12 krajów, daj¹c mo¿liwo�æ wystawie-
nia i promocji publikacji, bez narzucania jakichkolwiek ograniczeñ. Obok rozpraw na-
ukowych, dokumentacji, publicystyki, podrêczników wystawiane by³y tomiki poezji,
wspomnienia, powie�ci, ksi¹¿ki dla dzieci, ksi¹¿ki o sporcie, przewodniki, a nawet ka-
lendarze i albumy, bo ksi¹¿ka polonijna to ksi¹¿ka autora Polaka, zamieszka³ego poza
krajem, który pisze b¹d� z racji swojego zawodu, b¹d� z osobistego zami³owania do
pióra i z potrzeby serca. To ksi¹¿ka pisana po polsku i w jêzyku kraju emigracji auto-
ra. Ksi¹¿ka polonijna to równie¿ ksi¹¿ka autora Polaka, poruszaj¹cego sprawy roda-
ków na obczy�nie�. Por. J. S i w e k: W³ochy � III Salon Ksi¹¿ki Polonijnej. Dostêpny
w World Wide Web: <http://www.wspolnota-polska.org.pl/indeks.php?id=kr1019> [ak-
tualizacja: 11 lutego 2006].

32 Marek Pytasz proponuje nowatorskie spojrzenie na ksi¹¿kê polsk¹ na obczy�-
nie przez pryzmat jej odbiorców, przyjmuj¹cych postawê b¹d� to �czytelnika poinfor-
mowanego, kokietowanego�, czy te¿ �wskazanego�. W pierwszym wypadku mamy do
czynienia z �bezpo�rednim przekazaniem informacji, kszta³tuj¹cej zak³adan¹ reakcjê
czytelnicz¹�. Zakres tematyczny na tej p³aszczy�nie obejmuje literaturê oraz jej kon-
teksty, w szczególno�ci kontekst historyczny, polityczny, spo³eczny, odnosz¹cy siê do
osoby autora, jak i pozaliteracki, odwo³uj¹cy siê do problematyki emigracyjnej, zw³asz-
cza do kwestii Polaków na emigracji. Poinformowany czytelnik zostaje przyporz¹dko-
wany przez �jednostki ramy wiedzy, w za³o¿eniach autorskich generuj¹cej oczekiwa-
ne wykonanie dzie³a�. W sytuacji �czytelnika kokietowanego� � fundamentem prze-
kazu staje siê �kokieteria�, czyli �chêæ podobania [...] przypodobania siê czytelnikowi�,
uzyskiwana ró¿norodnie: �za pomoc¹ warunków odbioru, oceny rynku wydawniczego�
czy te¿ dziêki �potencjalnej amplifikacji lektury�. Jeszcze inna sytuacja ma miejsce,
gdy mamy do czynienia z �czytelnikiem wskazanym�. Tu odbiorca ma szansê odnale�æ
siê w�ród adresatów przekazu, mo¿e te¿ dostrzec �mo¿liwo�æ przyporz¹dkowania siê
do pewnej grupy�, jako �no�nika presti¿u�. Por. M. P y t a s z: Wygnanie � emigracja �
diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika. Katowice 1998, s. 96�101.
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docierania do czytelników poprzez pisma i organizacje miejscowe�33, w szcze-
gólno�ci za� rozbudzanie potrzeby ksi¹¿ki i prasy polskiej na obczy�nie.

Podsumowuj¹c, nale¿y dodaæ, ¿e wydawnictwo katolickie, podejmuj¹ce
siê misji medialnej, jest zobligowane do respektowania kontekstu religijne-
go, wyrastaj¹cego z p³aszczyzny duszpasterskiej, a tak¿e zobowi¹zane do
pe³nienia funkcji �duchowego i intelektualnego vademecum� dla �rodowisk
wychod�czych.

Dla szerszego nieco skomentowania tej my�li warto odnie�æ siê do sa-
mej kultury religijnej. £aciñski termin �kultura� oznacza �ulepszenie, uszla-
chetnienie ludzkiego ¿ycia lub jakiej� jego dziedziny�. Kultura ma chara-
kter spo³eczny i historyczny. Spo³eczny � gdy¿ odzwierciedla ludzkie dzia-
³anie, które samo w sobie ma wymiar spo³eczny. Historyczny � bo prze-
kazywana jest przez tradycjê (rodzinn¹, narodow¹, ogólnoludzk¹). W ujê-
ciu teologicznym cz³owiek, jako twórca kultury, przez kulturê sam siê roz-
wija, a podejmuj¹c w³a�ciw¹ sobie kulturotwórcz¹ dzia³alno�æ, tworzy sie-
bie34.

33 J. J u r k s z u s - To m a s z e w s k a: Aspekty akcji wydawniczej na emigracji. W:
O�wiata, ksi¹¿ka i prasa na obczy�nie..., s. 139.

34 A. Z u b e r b i e r: Kultura. W: S³ownik teologiczny. T. 1: A�N. Red. A. Z u b e r -
b i e r. Cieszyn 1985, s. 266�270.
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Danuta Sieradzka
Katowice

Kalendarze polonijne
Zwi¹zku Narodowego Polskiego

na terenie Chicago (1995�2009)

Dzieje prasy polonijnej w USA maj¹ ju¿ bogat¹ literaturê przedmiotu.
Jednak¿e problematyka kalendarzy � którymi do tej pory zajmowali siê
W³adys³aw i Wojciech Chojnaccy1 � stanowi nadal ma³o znany obszar ba-
dawczy. Czasy wspó³czesne nie s¹ na bie¿¹co rejestrowane, a tym bardziej
opracowywane. Zbiory kalendarzy w Polsce s¹ nieliczne, a zagraniczne
z regu³y niekompletne, a na dodatek nieomawiane na ³amach artyku³ów
i ksi¹¿ek.

Du¿a czê�æ kalendarzy znajduje siê w Muzeum Polskim w Chicago,
w Archiwum Polonii w Orchard Lake (stan Michigan) oraz w prywatnych
zbiorach. Autorka, dostrzegaj¹c pewne braki materia³owe w tym zakresie,
postanowi³a przybli¿yæ czytelnikom interesuj¹cy temat, który mo¿e staæ siê
podstaw¹ szerszych badañ naukowych.

W XIX wieku niewiele wychodzi³o kalendarzy polonijnych, stanowi³y
one zazwyczaj pierwsze publikacje w jêzyku polskim. Przyjmuje siê, ¿e
najstarszym polskim kalendarzem jest publikacja, któr¹ wyda³ Jan Barzyñ-
ski: Kalendarz polski pielgrzyma na rok 1873. Wymienia siê równie¿ Ka-
lendarz Polski na rok 1875, opublikowany przez W³adys³awa Dyniewicza2.

1 W. i W. C h o j n a c c y: Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838�1982. Wroc³aw
1984.

2 W. Dyniewicz (1843�1928), pionier ksi¹¿ki i prasy polskiej na ziemi amerykañ-
skiej, w tym zw³aszcza w Chicago. Informacje o nim zob. A. K ³ o s s o w s k i: Na obczy�-
nie. Ludzie polskiej ksi¹¿ki. Wroc³aw 1984, s. 165�176, 180�207.
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Najwiêkszy rozwój almanachów przypad³ na pierwsz¹ po³owê XX wieku.
Mia³y one ró¿norodn¹ tematykê. Wskazaæ mo¿na kalendarze literackie,
ludowe, narodowe, handlowe czy humorystyczne. Oprócz nich ukazywa-
³y siê publikacje przeznaczone dla osób wierz¹cych (religijne), nastêpnie
robotników, spó³dzielców, ¿o³nierzy, jak i poszczególnych organizacji polo-
nijnych.

W Chicago, najwiêkszym skupisku polskiej diaspory, najstarszy by³
Kalendarz polski katolicki Przyjaciel Ludu dla ludu polskiego w Amery-
ce, wydawany nak³adem i czcionkami �Przyjaciela Ludu�. Pod koniec XIX
wieku, w latach 1890�1895, nak³adem Spó³ki Wydawnictwa Polskiego wy-
chodzi³ Kalendarz katolicki dla ludu polskiego w Ameryce. Najd³u¿ej uka-
zywa³ siê jednak Kalendarz zwi¹zkowy, wydawany przez Zwi¹zek Narodo-
wy Polski (Polish National Alliance of the United States � dalej: ZNP)
w okresie 1910�1981. Obecnie kontynuacj¹ s¹ m.in. kalendarze �cienne
(kartkowe).

Prezentowane w artykule kalendarze ZNP uwzglêdniaj¹ bogat¹ dzia-
³alno�æ Polonii, ukazuj¹ nieznane fakty oraz rzesze bezimiennych twór-
ców organizacji. Podstaw¹ rozwa¿añ sta³y siê kalendarze z lat 1995�
2009. Autorem omawianych kalendarzy, pocz¹wszy od 1991 roku a¿ po
czasy wspó³czesne, by³ redaktor naczelny czasopisma �Zgoda� � Woj-
ciech Antoni Wierzewski3. Pierwszy numer z nowej serii, przeznaczony
do dystrybucji w sieci organizacji ZNP, wyszed³ w 1992 roku w nak³a-
dzie 100 000 egzemplarzy. Po�wiêcony by³ sylwetkom s³ynnych Polaków �
wynalazców, odkrywców i pionierów nauki. Uwzglêdniono w nim Miko-
³aja Kopernika, Kazimierza Funka, Ralpha Modjewskiego oraz wielu in-
nych4.

Omawiane kalendarze przeznaczone s¹ dla dzia³aczy i cz³onków ZNP
na terenie ca³ych Stanów Zjednoczonych w nak³adzie 75 tys. egzemplarzy.
W ramach dystrybucji nak³adu almanachy te wk³ada siê do weekendo-
wego wydania �Dziennika Zwi¹zkowego� (organ ZNP) w koñcu ka¿dego
roku. Tym sposobem wielu czytelników polskiej diaspory dodatkowo dowia-
duje siê o historii zwi¹zku, osi¹gniêciach Polonii amerykañskiej czy o de-
mokratyzacji w Polsce. Obecnie kalendarze te drukuje Wydawnictwo Bron-
wal w Chicago.

3 A. Wierzewski (1941�2008), autor ksi¹¿ek o tematyce polonijnej. Za publika-
cje Pegaz za Oceanem oraz Polskie Chicago � lata osiemdziesi¹te, lata dziewiêædziesi¹te
(2002) otrzyma³ nagrodê od �wiatowej Rady Badañ nad Poloni¹ (2003). Wiêcej infor-
macji zob. A. i Z. J u d y c c y: Polonia. S³ownik biograficzny. Warszawa 2000, s. 314; En-
cyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Red. K. D o p i e r a ³ a. T. 5: S�¯. Toruñ 2005,
s. 293�294.

4 Informacje o pierwszych wydanych numerach kalendarzy otrzymano od red.
A. Wierzewskiego.
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Kalendarze ukazuj¹ siê tylko w wersji angielskiej i maj¹ bogat¹ szatê
graficzn¹: kolorowe zdjêcia, fotografie (czê�æ w kolorze sepii), reprodukcje,
dawne mapy i sztychy. Ca³o�æ wydawana jest na bardzo dobrym papierze.
Ka¿dy numer � z regu³y pami¹tkowy � po�wiêcony jest osi¹gniêciom Po-
lonii oraz historii Polski (dawnej i wspó³czesnej). Pisma te stanowi¹ promo-
cjê Zwi¹zku, jego dokonañ na wielu p³aszczyznach ¿ycia spo³eczno-kultu-
ralnego, prezentuj¹ polskie dziedzictwo kulturowe, a przede wszystkim
dumê z polskiej tradycji. Tematami poszczególnych numerów by³y: zagad-
nienia sztuki, teatru i filmu, polska muzyka na scenie amerykañskiej, pol-
ska prasa w Ameryce, Kongres Polonii Amerykañskiej, ZNP (z racji przy-
padaj¹cych rocznic) czy papie¿ Jan Pawe³ II. Przyk³adowo � kalendarz na
rok 1995 dotyczy³ przewodniego tematu: Polish-American Efforts on Po-
land�s Behalf; 2000 � The Pride and Glory of Poland�s Milennium, a 2007
� The Smart Choice for a Secure Future.

Pierwszy z prezentowanych kalendarzy � na 1995 rok � po�wiêcony
zosta³ polsko-amerykañskim wysi³kom na rzecz wolno�ci i niepodleg³o�ci
Polski w XX wieku. Realizatorem tych d¹¿eñ sta³ siê Kongres Polonii Ame-
rykañskiej (dalej: KPA), który w 1994 roku obchodzi³ 50 rocznicê (z³oty ju-
bileusz) s³u¿by na rzecz Polski i Polonii5.

Na pierwszych stronach kalendarza przypomniano inicjatywy konso-
lidacyjne Polonii z pocz¹tku XX wieku. Wskazano protoplastê KPA � Kon-
gres Narodowy Polski w Ameryce (KNP), zorganizowany przez ZNP
w dniach 12�14 maja 1910 roku w Waszyngtonie z okazji ods³oniêcia po-
mników Tadeusza Ko�ciuszki i Kazimierza Pu³askiego w obecno�ci prezy-
denta USA � Williama Tafta. Na kilku stronach omówiono fotografie de-
legatów i liderów KNP � szkoda, ¿e nie wskazano nazwisk poszczególnych
przywódców. Ówczesnym prezesem tego kongresu zosta³ Marian Stêczyñ-
ski. Uchwalono wtedy rezolucjê o podjêciu aktywnych i zorganizowanych
dzia³añ na rzecz uzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci. We wspomnianym
numerze uwzglêdniono równie¿ zdjêcia z wizyty Ignacego Paderewskiego
w Chicago w 1917 roku oraz fotografie amerykañskich ochotników polskie-
go pochodzenia w armii gen. Józefa Hallera.

Z okresu II wojny �wiatowej przypomniano dzia³ania Polonii na rzecz
okupowanej Polski. Na fotografiach ukazano postaæ Franciszka �wietlika
(1892�1981)6, znanego cenzora ZNP i prezesa Rady Polonii Amerykañskiej

5 O sprawach tych pisze W. B i a ³ a s i e w i c z: Jak i dlaczego powsta³ Kongres Po-
lonii Amerykañskiej? �Dziennik Zwi¹zkowy� 2004, 28�31 maja, s. 1�3; J. W o j d o n:
W imieniu sze�ciu milionów. Kongres Polonii Amerykañskiej w latach 1944�1968. Toruñ
2005; W. Z a c h a r i a s i e w i c z: Etos niepodleg³o�ciowy Polonii Amerykañskiej. Warszawa
2005; zob. ponadto Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 2. Toruñ 2003, s. 461�462.

6 ¯yciorys zob. Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 5, s. 94; Wielka encyklopedia PWN.
T. 27. Warszawa 2005; W. Z a c h a r i a s i e w i c z: Etos niepodleg³o�ciowy..., s. 29�34.
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(Polish American Council) w Chicago7, który w latach wcze�niejszych wal-
czy³ w szeregach B³êkitnej Armii gen. J. Hallera. Rada Polonii Amerykañ-
skiej w dobie II wojny �wiatowej wspiera³a materialnie Polskê i Polaków,
jako ofiary wojny. Na zdjêciach dostrzegamy cenzora F. �wietlika podczas
spotkania z I. Paderewskim, bêd¹cym reprezentantem rz¹du polskiego na
emigracji, w Nowym Jorku w 1941 roku, nastêpnie z premierem W³adys³a-
wem Sikorskim w Chicago w kwietniu 1941 roku. W kalendarzu zamiesz-
czono liczne zdjêcia przedstawicieli ZNP z delegacj¹ rz¹du polskiego na
emigracji.

Na ³amach almanachu nie mog³o zabrakn¹æ genezy Kongresu Polonii
Amerykañskiej (Polish American Congress) z maja 1944 roku. Okres ten
prezentuj¹ liczne fotografie z tamtych lat, uwzglêdniaj¹ce m.in. przywód-
ców nowej organizacji polonijnej, jak np. Charlesa Rozmarka, Honoraty
Wo³owskiej8 czy Jana Olejniczaka. Na konwent w Buffalo, w maju 1944
roku, przyby³o ponad 2 tysi¹ce delegatów, uwiecznionych na zbiorowej,
historycznej ju¿ fotografii. Jedn¹ z pierwszych inicjatyw nowej organiza-
cji by³ memoria³ do prezydenta Franklina Delano Roosevelta z 30 maja
1944 roku, w którym przypomniano mu jego wojenne obietnice poparcia
odbudowy demokratycznej Polski. Ustalone priorytety Kongresu realizowano
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. W kalendarzu na miesi¹c czerwiec za-
mieszczono zdjêcie gen. W. Andersa na Kongresie w Chicago w 1947 roku.
Dalsze fotografie ukazuj¹ pomoc dla uchod�ców, tj. displaced persons, oraz
sierot wojennych przebywaj¹cych w kolonii Santa Rosa w Meksyku.

Kolejna ods³ona w kalendarzu to omówienie heroicznych lat Kongre-
su 1944�1956. Na zdjêciach z tego czasu mo¿na dostrzec liderów Kongre-
su, spotykaj¹cych siê z prezydentem D. Rooseveltem w pa�dzierniku 1944
roku w sprawie przysz³ych granic Polski, memoria³ w sprawie �mordu
katyñskiego� dla prezydenta Harry�ego Trumana z 1951 roku (The Katyñ
Forest Massacre) czy wizytê Ch. Rozmarka (prezesa ZNP) u prezydenta
Dwighta Eisenhowera we wrze�niu 1956 roku, dotycz¹c¹ sytuacji w Eu-
ropie �rodkowej. Jak podkre�lono w tek�cie, by³a to nadzwyczajna aktyw-
no�æ organizacji na rzecz wolno�ci Polski po II wojnie �wiatowej.

Pó�niejsza dzia³alno�æ Kongresu to czêste kontakty z prezydentami:
Johnem Kennedym (który swój urz¹d zawdziêcza³ m.in. g³osom Polonii),
Richardem Nixonem i Jimem Carterem. Na spotkaniach tych (uwiecznio-
nych na fotografiach) omawiano czêsto dzia³ania w³adz amerykañskich

7 Rada Polonii Amerykañskiej to charytatywna organizacja polonijna powsta³a
w 1939 roku za spraw¹ ZNP, Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego oraz Zwi¹z-
ku Polek w Ameryce � dzia³a³a do 1970 roku. Zob. Encyklopedia polskiej emigracji...,
T. 4. Toruñ 2005, s. 223�224.

8 Jej ¿yciorys zob. Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 5, s. 338.
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i Polonii, propaguj¹cych pomoc dla Polski za ¿elazn¹ kurtyn¹. Kolejne stro-
ny to zdjêcia z Chicago i innych miast amerykañskich (zamieszka³ych
przez Poloniê), popieraj¹cych dzia³ania Solidarno�ci � spotkania cz³onków
KPA z prezydentem Ronaldem Reganem (1983), George�em Bushem
(1986). Miesi¹c grudzieñ w kalendarzu po�wiêcono dzia³alno�ci charyta-
tywnej ZNP i KNP w Polsce po 1989 roku.

Tematem przewodnim kalendarza na 1998 rok sta³a siê 90. rocznica
gazety �Dziennik Zwi¹zkowy� (90 Yars of the Polish Daily News), który
wp³ywa na Poloniê, kszta³tuj¹c jej pogl¹dy na sprawy polskie i amerykañ-
skie, konsoliduj¹c ponadto ró¿ne �rodowiska polskiej diaspory.

Ówczesny prezes ZNP Edward Moskal przypomnia³ na ³amach kalen-
darza pocz¹tki gazety, która nieprzerwanie wychodzi od 15 stycznia 1908
roku w Chicago9. �Dziennik Zwi¹zkowy� sta³ siê organem ZNP, a od 1944
roku równie¿ KNP, jego celem by³o zabieganie o powrót granic Polski
sprzed 1939 roku. Przed 1914 rokiem pismo to odegra³o wa¿n¹ rolê w two-
rzeniu B³êkitnej Armii gen. J. Hallera.

Dokonano równie¿ przegl¹du prasy polonijnej w USA � tej dawnej
i wspó³czesnej. Historia polsko-amerykañskiej prasy zaczê³a siê 150 lat
temu, a pierwsza gazeta �Echo z Polski� bierze swój rodowód bezpo�rednio
od powstania styczniowego. Wychodzi³a ona w Nowym Jorku jako tygodnik
przez 3 lata. Po upadku powstania do USA przyby³a z Kongresówki znacz-
na grupa inteligencji z dziennikarskim do�wiadczeniem. Dziêki temu
w 1870 roku ukaza³ siê w Nowym Jorku �Orze³ Polski� � prototyp polsko-
-amerykañskiej gazety. W nied³ugim czasie zaczê³y powstawaæ inne dzien-
niki i tygodniki. W�ród nich godny uwagi by³ �Pielgrzym� (1872), publiko-
wany pierwotnie w miejscowo�ci Union w stanie Missouri, przeniesiony na-
stêpnie do Detroit, a pó�niej na sta³e zadomowiony w Chicago, gdzie prze-
kszta³ci³ siê w �Gazetê Katolick¹�. Polskie dzienniki ukazywa³y siê ponad-
to w Buffalo, Bostonie, Detroit, Filadelfii i innych polskich skupiskach. Od
1880 roku po I wojnê �wiatow¹ na rynku wydawniczym wychodzi³y: �Zgo-
da� (1881), �Naród Polski� (1906), �Sokó³ Polski� (1896), �G³os Polek� (1910),
�Ogniwo� (1879�1881)10. Mo¿na powiedzieæ, ¿e koniec XIX wieku to okres
dynamicznego rozwoju prasy.

Pocz¹tek XX wieku nie dla wszystkich periodyków okaza³ siê szczê-
�liwy. Twarde wymogi rynku doprowadzi³y do upadku wiele pism. Miêdzy

9 Pismo to w pocz¹tkowym okresie wychodzi³o w Nowym Jorku w drukarni
L. Schriftgressa, ¿ydowskiego uchod�cy z ziem polskich.

10 Na temat prasy zob. Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 4, s. 456�458; E. O s y -
s k o: Rola prasy polonijnej w formu³owaniu siê Polonii. �Dziennik Zwi¹zkowy� 2006,
16�18 czerwca, s. 9; G. S z y m a ñ s k i: The Polish Press in America. �Eagle Yerbook�
[Orchard Lake] 1957; Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Za-
k³adu Narodowego im. Ossoliñskich. Oprac. E. J a g i e l s k a. Wroc³aw 1996.

17 Kultura...
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1901 a 1920 rokiem zniknê³o 122 czasopism w jêzyku polskim, a 37 prze-
trwa³o. Wiele zamerykanizowa³o siê, ale w czasie I wojny �wiatowej nast¹pi³
powrót do polskojêzycznej prasy. W latach 1920�1930 powsta³o 69 nowych
pism, a 48 utrzyma³o siê na rynku wydawniczym. W 1945 roku liczba pol-
skich dzienników zmniejszy³a siê do 10, tygodników by³o 48, miesiêczników
27, a kwartalników 1511. Misjê polskojêzycznej prasy w latach sze�ædzie-
si¹tych do osiemdziesi¹tych XX wieku przejê³y takie dzienniki, jak: �Dzien-
nik Zwi¹zkowy� w Chicago, �Dziennik Polski� z Detroit i �Nowy Dziennik�
z Nowego Jorku.

W najwiêkszym skupisku ludno�ci polskiej � w Chicago, redagowano
�Dziennik Chicagowski� (1890�1971), �Dziennik Narodowy� oraz �Dziennik
Polski�, za³o¿ony w 1923 roku. Z ZNP zwi¹za³ siê �Dziennik Zwi¹zkowy�.
W kalendarzu na rok 1998 wiele miejsca po�wiêcono periodykowi �Zgoda�12.
Przedstawiono redaktorów pisma: Franciszka H. Jab³oñskiego (1893�
1897), Tomasza Siemiradzkiego (1908�1911) i Stanis³awa Orpiszewskie-
go (1911�1920). Dwaj ostatni byli równie¿ redaktorami �Dziennika Zwi¹z-
kowego�. W kalendarzu pokazano pierwszy budynek, gdzie drukowano wy-
mienione pismo w Chicago. Na s¹siednich stronach kalendarza uwzglêd-
niono innych redaktorów z okresu sprzed I wojny �wiatowej: Zbigniewa
Brodowskiego, Ignacego Wêdziñskiego, Stefana Barszewskiego. Znacz¹c¹
rolê w �Dzienniku Zwi¹zkowym� w okresie miêdzywojennym odegrali: Jan
Przyprawa, Stanis³aw Zaklinkiewicz, Karol Pietkiewicz. Interesuj¹ce s¹
zdjêcia z 1939 roku, prezentuj¹ce dziennikarzy �Dziennika Zwi¹zkowego�,
m.in. Martina H. Kennellego, Józefa Or³owskiego, Józefa Makowieckiego,
Józefa Stañczykiewicza i innych. Do³¹czono fotografie budynku korpora-
cji wydawniczej Alliance Printers and Publisher�s z 1934 roku.

Kolejne numery kalendarza przedstawiaj¹ sylwetki redaktorów gaze-
ty po II wojnie �wiatowej, m.in. Helen Moll (1935�1976), Alojzego Mazew-
skiego (1916�1988), który by³ prezesem KPA i ZNP, oraz Jana Krawca.
Ten ostatni kierowa³ pismem przez 17 lat (1968�1985). W 1976 roku re-
dakcjê pisma odwiedzi³ ówczesny kardyna³ Karol Wojty³a, co ukazuje kil-
ka jego zdjêæ w otoczeniu w³adz ZNP. Koniec XX wieku prezentuj¹ liczne
fotografie wspó³czesnych redaktorów w towarzystwie polityków z Polski,
m.in. z L. Wa³ês¹. Era Solidarno�ci przyczyni³a siê ponownie do kontynu-
acji polskich gazet i odrodzenia polskiej mowy i kultury. Dziêki nap³ywo-
wi emigrantów lat osiemdziesi¹tych pojawi³o siê wiele nowych gazet o ró¿-
nej tematyce.

11 T.R. J a s i ñ s k i - H e r b e r t: Polish Press in the United States. �PNA Calendar�
1998.

12 Czasopismo �Zgoda� � organ ZNP, za³o¿ono we wrze�niu 1881 roku. Parê lat
pó�niej (1888) przeniesione zosta³o do Chicago, gdzie wychodzi po dzieñ dzisiejszy.
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Rok 1999 przebiega w kalendarzu pod has³em przewodnim Our Pre-
sence in America (Nasza obecno�æ w Ameryce). Wstêpne partie kalen-
darza przypominaj¹ daty i miejscowo�ci, gdzie odbywa³y siê poszcze-
gólne kongresy ZNP � od 1889 do 1999 roku. Zagadnienia te s¹ boga-
to ilustrowane. W almanachu tym znajdujemy informacje o gronie re-
daktorów, w�ród których istotne miejsce zajmuj¹: dr Wojciech Wierzew-
ski ze �Zgody�, prof. Donald Pieñkos � autor komentarzy w omawianej
publikacji, David Turner z Benedyktyñskiego Uniwersytetu z miejscowo-
�ci Lisle (Illinois), do którego nale¿y redakcja naukowa, Jacek Galazka
z Hippocrene Publisher, zajmuj¹cy siê materia³ami �ród³owymi. Specjal-
nie przydatna, jako baza materia³owa do kalendarza, okaza³a siê wie-
dza Galazki � Polish Travel Heritage Guide (Przewodnik po dziedzic-
twie kulturowym). Fotografie zamieszczone w tym kalendarzu pochodz¹
z Polish Heritage Publications, Hippocrene Books Inc. oraz czasopisma
�Zgoda�.

Na pierwszych stronach pisma zamieszczono informacje prezesa ZNP
Edwarda Moskala na temat wk³adu polskiej diaspory w rozwój i dobrobyt
USA. Kalendarz porusza te¿ takie zagadnienia, jak:
� pierwsi emigranci, których symbolem jest brama wjazdowa (Gateway)

do Nowego �wiata; Muzeum Emigrantów na wyspie Eblis � ZNP ze-
bra³ 250 tys. dolarów na rekonstrukcjê wyspy;

� bohaterowie dwóch �wiatów (polskiego i amerykañskiego): Tadeusz Ko-
�ciuszko i Kazimierz Pu³aski; ich liczne pomniki w USA;

� polsko-amerykañskie instytucje kulturalne, bogato ilustrowane: ko�cio³y
i szko³y, Fundacja Ko�ciuszkowska, Polski Instytut Sztuki i Nauki
(Nowy Jork), Muzeum Polskie, Fundacja Kopernikowska (Chicago), Pol-
sko-Amerykañskie Centrum Kultury, Muzeum w Filadelfii oraz Amery-
kañski Instytut Polskiej Kultury w Miami na Florydzie.
Dodatkowe informacje dotycz¹ ¿ycia Polaków w USA. Wskazano m.in.

polskie narodowe �wi¹tynie, np. National Sine of Our Lady of Czestocho-
wa w Doylestown w stanie Pensylwania, Panna Maria w Teksasie, Polskie
Kulturalne Centrum Jana Paw³a II w Yorba Linda w Kalifornii czy rze�-
bê Crazy Horse, wykonan¹ przez Korczak-Zió³kowskiego (1908�1982),
który pomaga³ w rze�bieniu g³ów prezydentów w Mount Rushmore Black
Hills13. Kalendarz prezentuje Kaliforniê, nazywan¹ drugim domem Pola-
ków. Przypomniano, ¿e w latach 1888�1906 mieszka³a tu aktorka Hele-
na Modrzejewska. W 1913 roku jej ranczo naby³ Ignacy Paderewski; no-
si³o ono pó�niej nazwê �ranczo San Ignacjo�, przebywa³ tu równie¿ Hen-
ryk Sienkiewicz.

13 Na temat tej postaci zob. Z.A. J u d y c k i: Polacy w �wiecie. �Kwartalnik Biogra-
ficzny Polonii� [Paris] 1995, nr 6; Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 5, s. 426.

17*
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Motyw przewodni kalendarza na 2000 rok nawi¹zuje do dokonañ Pol-
ski w minionym tysi¹cleciu, st¹d tytu³: The Pride and Glory of Poland�s
Millennium (Duma i chwa³a polskiego milenium). Temat ten rozwin¹³
we wstêpie prezes E. Moskal, omawiaj¹c nowe zadania Polonii w kolejnym
tysi¹cleciu. Podsumowa³ miniony okres, który z jednej strony by³ dla pañ-
stwa polskiego czasem s³awy i sukcesów, a z drugiej � tragicznych do-
�wiadczeñ.

Na stronach kalendarza zaprezentowano liczne zdjêcia i ilustracje
pochodz¹ce z przepiêknej kolekcji The Land of Winged Horseman � Art
in Poland, 1572�1764 (Kraj husarii � sztuka w Polsce), sponsorowa-
nej przez KNP w Chicago. By³a ona pok³osiem wystawy, pokazywanej
w latach 1999�2000 na terenie USA w polonijnych o�rodkach, m.in. w Bal-
timore, Maryland, Oklahoma i innych miejscowo�ciach. Rocznik ten ma
okaza³y, nietypowy format, który jest rzadko stosowany � 33 x 28 cm.

Ok³adka kalendarza przedstawia sztokholmski pergamin z XVII wie-
ku, znajduj¹cy siê w zbiorach watykañskich. Uwidoczniono na nim wjazd
weselny Konstancji Habsburg (¿ony Zygmunta III Wazy) do Krakowa
w 1605 roku. Zgodnie z motywem przewodnim pisma na pocz¹tku za-
mieszczono mapê Polski z XVII wieku (ze zbiorów Muzeum w Chicago), na
której wskazano ówczesne granice pañstwa polskiego, siêgaj¹ce od Morza
Ba³tyckiego do Morza Czarnego. Rycina mia³a u�wiadomiæ czytelnikom
dawn¹ potêgê Polski.

Poszczególne miesi¹ce kalendarza reprezentuj¹ fotografie, ryciny, szty-
chy zwi¹zane z histori¹ Polski od lat najdawniejszych po czasy dzisiejsze.
Karty miesi¹ca stycznia ukazuj¹ czytelnikom na rycinach pocz¹tki pañstwa
polskiego, tj. chrzest Polski z 966 roku, powitanie cesarza Ottona III � ce-
sarza Niemiec, w Gnie�nie przez Boles³awa Chrobrego w 1000 roku, miecz
koronacyjny, tzw. szczerbiec, i inne precjoza z tego okresu. Wieki �rednie
symbolizuj¹: komnaty na Wawelu, mapa Krakowa z XV wieku, o³tarz Ma-
riacki Wita Stwosza w Krakowie oraz liczne rze�by z tego okresu. Kolejna
ods³ona z dziejów Polski to lata federacji dwóch narodów � Polski i Litwy
(The Commonwealth of the Nations). Do ukazania tego okresu wybrano
plan XVI-wiecznego miasta Lublina, gdzie zawarto uniê lubelsk¹ w 1569
roku, oraz ilustracje symbolizuj¹ce pocz¹tki polskiego parlamentaryzmu
w XVI wieku. Dalej historiê pañstwa z czasów sarmackich ilustruje mapa
Warszawy z XVII wieku, jako siedziba królów i parlamentu polskiego, oraz
zbroja husarska, bêd¹ca symbolem polskiego zwyciêstwa nad wrogami.
Oddzielnie pokazano sztukê polsk¹, koncentruj¹c siê jednak¿e na portre-
tach znanych osobisto�ci ze �wiata polityki, m.in. Stefana Czarneckiego,
W³adys³awa IV, oraz takich obrazach, jak oblê¿enie Czêstochowy przez
Szwedów (1659) czy elekcja królewska z 1697 roku.
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Kolejny miesi¹c w kalendarzu przeznaczono na prezentacjê Polski jako
bastionu (wa³u obronnego) Europy � g³ówny akcent po³o¿ono na zwyciê-
stwo polskie pod Wiedniem w 1683 roku. Schy³kowe lata Rzeczypospolitej
pokazuj¹ obrazy zwi¹zane z Konstytucj¹ 3 maja, powstaniem ko�ciuszkow-
skim.

Autorzy kalendarza przemilczeli pó�niejszy okres � upadku polskiej
pañstwowo�ci i rozbiorów. Skoncentrowali siê natomiast na latach zwi¹-
zanych z I wojn¹ �wiatow¹ i postaci¹ Józefa Pi³sudskiego, ukazuj¹c go
na czele armii polskiej, jako twórcê niepodleg³ego pañstwa polskiego
w 1918 roku. Kolejny dzia³ w kalendarzu to Poles in America Since 1608
(Polacy w Ameryce), ujêty w szkicach i obrazach przedstawiaj¹cych pierw-
szych Polaków w Jamestown14, pocz¹tki osady Panna Maria w Teksasie
w 1854 roku, postacie T. Ko�ciuszki i K. Pu³askiego � bohaterów walk
o wolno�æ Ameryki, powstanie ZNP. Okres II wojny �wiatowej i dominacji
komunizmu w Polsce symbolizuj¹ fotografie krzy¿y na Monte Cassino, po-
mnika pomordowanych w Poznaniu w 1956 roku, trzech krzy¿y w Gdañ-
sku, upamiêtniaj¹cych masakrê na Wybrze¿u w 1970 roku, oraz monu-
mentu w Warszawie, uwieczniaj¹cego deportacjê Polaków na Wschodzie.
Symbolem zwyciêstwa nad z³em w Europie jest fotografia wyboru Jana
Paw³a II na papie¿a.

Kalendarz na 2002 rok ma ju¿ skromniejsz¹ szatê graficzn¹ ni¿ po-
przednie edycje, jego format zosta³ znacznie okrojony. W wydaniu tym prze-
prowadzono rozwa¿ania na temat zaanga¿owania w³adz ZNP w kulturê
i edukacjê Polonii (Our Commitment to Culture and Education). Znaczna
czê�æ kalendarza po�wiêcona zosta³a kolegium ZNP � Polish National Al-
liance College, w Cambridge Springs (stan Pensylwania), kszta³c¹cym do
niedawna polonijn¹ inteligencjê, które w zamy�le mia³o byæ polskim Har-
vardem. Przypomniano rolê i znaczenie tej placówki15. W 1911 roku ZNP
zgromadzi³ niezbêdne fundusze i zakupi³ podupadaj¹cy, lecz okaza³y jesz-
cze hotel �Vanadium� w malowniczej okolicy w Cambridge Springs. Rok
pó�niej otwarto szko³ê �redni¹ (preporatory school), licz¹c¹ 322 uczniów
polskiego pochodzenia. Pierwszym rektorem zosta³ Romuald Pi¹tkowski,

14 Osada na wyspie Jamestown w stanie Wirginia w USA, za³o¿ona zosta³a
w 1607 roku. Polacy przybyli na ten teren w 1608 roku, pochodzili prawdopodobnie
z Prus Ksi¹¿êcych i brali udzia³ przy wyrêbie lasów, a nastêpnie uruchomieniu huty
szk³a. Zob. A. L. Wa l d o: First Poles in America. Pittsburg 1956; Encyklopedia polskiej
emigracji..., T. 2, s. 280; D. J a k u b o w s k i: Polskie fundamenty Stanów Zjednoczonych
(przygotowania do obchodów 400. rocznicy za³o¿enia Jamestown). �Dziennik Zwi¹zko-
wy� 2004, 21�23 maja, dodatek �Kultura�, cz. 2, s. 1, 3, 8�9, 112.

15 Encyklopedia polskiej emigracji..., T. 2, s. 431�432; J. M i ¹ s o: Dzieje o�wiaty
polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 1970; W. B i a ³ a s i e w i c z: W krêgu chi-
cagowskiej Polonii. Chicago 2001, s. 143�150.
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a zarz¹dc¹ � ustêpuj¹cy prezes ZNP Marian Stêczyñski. Od 1924 roku
szko³a otrzyma³a status junior college. Po II wojnie �wiatowej kolegium
przekszta³ci³o siê w czteroletni¹ uczelniê humanistyczn¹, a w 1948 roku
otrzyma³o prawo nadawania stopni naukowych, a nastêpnie akredytacjê
Middle State Associationn. Z biegiem czasu uczelnia zatraci³a polonijny
charakter i wskutek tego w 1987 roku zosta³a zamkniêta. Problematykê po-
lonijnej uczelni ilustruj¹ liczne zdjêcia studentów, grona pedagogicznego,
jak i w³adz zwi¹zkowych.

ZNP sponsoruje szko³y dokszta³caj¹ce w ramach Studies Supplemen-
tary Schools. Odgrywaj¹ one donios³¹ rolê w podtrzymywaniu polskiej
to¿samo�ci narodowej, w przygotowaniu do ¿ycia nie tylko w polskim, lecz
równie¿ amerykañskim �rodowisku. W ramach tego ruchu promuje siê pol-
ski jêzyk, historiê, kulturê, jednym s³owem � polsk¹ tradycjê. Szczególnym
zainteresowaniem ciesz¹ siê sobotnie szko³y dokszta³caj¹ce16. Stanowi¹ one
dobrze zorganizowan¹ sieæ pozwalaj¹c¹ kszta³ciæ m³odzie¿ polonijn¹. Warto
wskazaæ, ¿e polonijna m³odzie¿ chodzi od poniedzia³ku do pi¹tku do szkó³
amerykañskich, a w sobotê uczêszcza do sobotnich szkó³ jêzyka polskiego,
aby nie ulec wynarodowieniu. KPA, doceniaj¹c znaczenie szkolnictwa po-
lonijnego, powo³a³ w 1981 roku do ¿ycia Komisjê O�wiatow¹, która koor-
dynuje dzia³ania tych placówek. W ZNP utworzono Departament Eduka-
cji, któremu patronuje Teresa Abick, wiceprezydent organizacji. Podczas
corocznych parad w Chicago i Nowym Jorku m³odzie¿ ze szkó³ dokszta³ca-
j¹cych szczególnie wyró¿nia siê wielobarwnymi strojami. W ramach edu-
kacji ZNP sponsoruje badania naukowe i przyznaje granty na uniwersy-
tecie chicagowskim.

Promuje siê zw³aszcza licznie wystêpuj¹ce grupy chóralne, a tak¿e ze-
spo³y taneczne: �Radomianie� (Michigan), �£owiczanie� (Kalifornia), �Wici�
(Illinois), �Mazowsze� (Connecticut) i inne. ZNP patronuje równie¿ trady-
cjom wielkanocnym, bo¿onarodzeniowym, zabawom sylwestrowym, balom
na ró¿ne okazje, aby przyci¹gn¹æ polsk¹ m³odzie¿ do tradycji ojców.

Kalendarz na rok 2005, zatytu³owany We are just 125 years young �
upamiêtnia kolejn¹ rocznicê powstania Zwi¹zku Narodowego Polskiego.
Podobnie jak w poprzednich latach, przypomniano historiê organizacji, ilu-
struj¹c j¹ licznymi fotografiami, pocz¹wszy od 1880 roku, a skoñczywszy
na czasach wspó³czesnych. Pokazano czo³owych reprezentantów ZNP na
pierwszym spotkaniu w dniu 15 lutego 1880 roku: Johna Popieliñskiego,
Johna B. Blachowskiego, Juliusza Andrzejowicza, Juliana Szajnerta i Ju-
liana Lipiñskiego. Przedstawiono g³ówne kierunki dzia³alno�ci zwi¹zku:

16 A. B o r u s i a k: Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagow-
skiej. Przemy�l 2001; por. J. Wo � n i a k: Centrala Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych
w Ameryce. Warszawa 2000.
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akcje spo³eczne i charytatywne, misjê edukacyjn¹, pomoc Polonii na rzecz
odbudowania niepodleg³ego pañstwa polskiego, a nastêpnie wsparcie dla
�Solidarno�ci�, akcje kulturalno-sportowe. Na koniec podkre�lono aktyw-
no�æ kobiet w ZNP. Pierwszym cenzorem by³a Waleria Lipczyñska (1847�
1930), która piastowa³a ten urz¹d w latach 1905�1907, sekretarzem
zwi¹zku � Lottie Kubiak w okresie 1975�1983. Wiceprezydentami by³y
m.in.: Kazimiera Obarska, Magdalena Milewska, Maria Sakowska, Fran-
ciszka Dymek, Irena Wallach czy ostatnio Teresa Abick. Na ok³adce wid-
niej¹ fotografie wszystkich dotychczasowych prezydentów ZNP.

Edycji na 2006 rok nadano tytu³ Beauty and Splendor. Pismo zawie-
ra przegl¹d polskich strojów narodowych i regionalnych, które zaprezen-
towa³ polonijny zespó³ artystyczny �Wici� z Chicago, specjalizuj¹cy siê
w muzyce, tañcu i pie�ni. Zespó³ ten powsta³ w 1983 roku i jest oficjalnym
reprezentantem ZNP w dziedzinie kultury polonijnej w USA i na �wiecie.
W Chicago rywalizuje jeszcze z dwoma innymi zespo³ami: polsko-amery-
kañsk¹ �Lir¹� oraz �Lajkonikiem�, którym opiekuje siê Zjednoczenie Polskie
Rzymskokatolickie17 .

Pierwsze strony publikacji przedstawiaj¹ polski strój szlachecki, sk³a-
daj¹cy siê z bia³ego at³asowego ¿upanu, karmazynowego kontusza i sobo-
lowej czapki. Inne zdjêcia ukazuj¹ stroje regionalne z regionu ¯ywca, Gór-
nego �l¹ska i Sieradza, kostiumy ludowe ze �l¹ska Cieszyñskiego, Rzeszo-
wa, Krakowa, £owicza i Lublina. Fragment fotografii ujmuje zespó³ tanecz-
ny �Wici� w polskich kostiumach narodowych do opery Halka i Straszny
Dwór Stanis³awa Moniuszki.

Ca³o�æ ilustruje publikacja Zofii Kossak w angielskim t³umaczeniu The
Polish Year. Strony kalendarza przeznaczone na miesi¹c styczeñ poprze-
dza fragment tekstu z tej pozycji:

�Przyczyna, dla której styczeñ nazywa siê styczniem, nie zosta³a do-
tychczas odnaleziona. Mówiono niegdy�, i¿ miesi¹c otrzyma³ to miano od
styku, zetkniêcia siê starego i nowego roku. Nazwa stycznia ³¹czy siê za-
pewne z jak¹� czynno�ci¹ gospodarcz¹ wykonywana w tym czasie, wzglêd-
nie te¿ z narzêdziem do tej czynno�ci s³u¿¹cym: jedno i drugie gruntownie
zapomniane. A styczeñ zosta³ [...]�.

Przypomniano równie¿ znaczenie miesi¹ca wrze�nia: �Do niedawna s³o-
wo »wrzesieñ« budzi³o w umy�le ka¿dego Polaka skojarzenie pe³ne s³ody-
czy i barwy. Zieleñ ustêpuj¹ca miejsca purpurze i z³ota, perlista biel obfi-
tych ros rannych, niezm¹cenie modre niebo, fiolet �liw, granat je¿yn, ru-
mieñce jab³ek, czerwieñ pomidorów, kaliny, jarzêbin, sady pe³ne zapachu
owoców, brzêk os nad gruszkami, woñ pietruszki i selerów nios¹ca siê
z warzywników � to wrzesieñ�.

17 The Polish Year. London 1955 (polski tytu³: Rok polski: obyczaj i wiara).
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Na ok³adce kalendarza na rok 2007 wprowadzono motyw przewodni:
m¹dry wybór na bezpieczn¹ przysz³o�æ (The smart choice for a secure fu-
ture). W publikacji tej dokonano przegl¹du poszczególnych okrêgów ZNP
na terenie USA. Pierwsza ods³ona to okrêg w Jersey City (stan Nowy Jork),
gdzie 22�25 sierpnia 2007 roku odby³a siê 45. konwencja organizacji.
Przypomniano wcze�niejsze zjazdy, pocz¹wszy od pierwszego w Chicago
w 1880 roku, po dzieñ dzisiejszy. Do 1891 roku odbywa³y siê corocznie, na-
stêpne � do 1918 roku � co 2 lata. Po I wojnie �wiatowej przyjêto zasa-
dê, obowi¹zuj¹c¹ do dzi�, ¿e konwencje bêd¹ mia³y miejsce co 4 lata. Ko-
lejne karty kalendarza przedstawiaj¹ czo³owych reprezentantów ZNP
z poszczególnych regionów, ich osi¹gniêcia na polu spraw kulturalno-spo-
³ecznych.

Ka¿dy miesi¹c tego numeru po�wiêcony zosta³ innemu terytorium.
W regionie �D� (Maryland, District of Columbia, Delaware, Eastern Pen-
sylwania, Southern New Jersey) fotografie ukazuj¹ Polskie Centrum Kul-
tury w Filadelfii, parady z okazji dnia K. Pu³askiego, bale maturalne oraz
obchody Bo¿ego Narodzenia przez Poloniê. ZNP na po³udniu Pensylwanii
(region �E�) reprezentuj¹ 24 rady (zgromadzenia) i 98 klubów. Ohio, Wir-
ginia i Floryda to region �F�, gdzie rz¹dz¹: dyrektor George Brych i komi-
sarze: Alfred Pomianowski oraz Patrycja Busack. W miesi¹cu wrze�niu
uwzglêdniono region �I� (po³udniowy stan Illinois, Missouri, Nebraska,
Kansas, Arkansas, Oklahoma, Luizjana i Teksas), zamieszczaj¹c fotogra-
fie pomnika po�wiêconego 100 pierwszym rodzinom, które przyby³y do Tek-
sasu w 1854 roku, mozaiki Matki Boskiej Czêstochowskiej w Pannie Ma-
rii oraz cz³onków zwi¹zku z Houston, a tak¿e s³ynnych zespo³ów tanecz-
nych, jak: �Krakusy� (Los Angeles), �£owiczanie� (San Francisco), �Polanie�
(Yorba Linda) i inne.

Kalendarz na rok 2008 po�wiêcony zosta³ 400. rocznicy przyjazdu
pierwszych Polaków na tereny obecnych Stanów Zjednoczonych. Ca³o�æ
publikacji zatytu³owano: Polish National Alliance salutes the First Poles
in Jamestown. W publikacji zaprezentowano fotografie dawnych statków
z pocz¹tku XVII wieku, tablicy upamiêtniaj¹cej przyjazd polskich osadni-
ków na pok³adzie brytyjskiego statku �Mary and Margaret�. Na tablicy zna-
laz³y siê nazwiska pierwszych Polaków w Jamestown: Micha³a £owickie-
go, Zbigniewa Stefañskiego, Jana Bogdana, Jana Maty oraz Stanis³awa
Sadowskiego. Na kolejnych kolorowych stronach zamieszczono zdjêcia zre-
konstruowanej osady, gdzie odtworzono ¿ycie pierwotnych przybyszy.
Znaczna czê�æ publikacji opisuje przygotowania do obchodów 400-lecia
uroczysto�ci.

Motywem przewodnim almanachu na 2009 rok s¹ rysunki polonijnych
dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Ich tematyka zwi¹zana jest z dawnymi
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i wspó³czesnymi zagadnieniami polsko-amerykañskimi. Dzieci prezentuj¹
stroje regionalne Polski, rozliczne obyczaje i zwyczaje narodu polskiego, jak
np. Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie. Ujêto równie¿ sport, muzykê i wiele in-
nych codziennych sytuacji Polonii w USA.

Zamieszczony w artykule krótki przegl¹d zawarto�ci kalendarzy polo-
nijnych z lat 1995�2009 pozwala zapoznaæ siê z ró¿norodno�ci¹ ich tema-
tyki. Dla badacza zagadnieñ polskiej diaspory w USA roczniki te stanowi¹
dodatkowe informacje, rozszerzaj¹ce czêsto znane ju¿ fakty. Zamieszcza-
ne w nich zdjêcia dokumentuj¹ pielêgnowanie polskiego dziedzictwa naro-
dowego za Oceanem.
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Fot. 1. Okładka kalendarza polonijnego

Fot. 2. Okładka kalendarza polonijnego



Jan Wolski
Rzeszów

�List Oceaniczny� i �Nowy Pr¹d�
Dwa polskie pisma literackie w Kanadzie

Czasopisma odgrywaj¹ istotn¹ rolê kronikarsk¹. Ale nie ograniczaj¹ siê
przecie¿ tylko do funkcji informacyjnej, lecz przede wszystkim inspiruj¹
przemiany, stwarzaj¹ ich podstawy, wywo³uj¹ dyskusje, wp³ywaj¹ na spo-
sób my�lenia. Czyni¹ to celowo, ale niekiedy tak¿e mimowolnie. To w³a�nie
na ³amach pism ma miejsce refleksja na temat losów, kierunków, sposobów
obecno�ci kultury polskiej, losów literatury i sztuki. Pisma odgrywaj¹ rolê
nie tylko w sferze odbioru kultury, ale w równej mierze próbuj¹ j¹ wspó³-
tworzyæ, zainteresowane okoliczno�ciami, warunkami i mo¿liwo�ciami, w ja-
kich przysz³o im dzia³aæ.

Po przemianach roku 1989 ¿ycie diaspory polskiej i kraju ojczystego
przenika siê wzajemnie coraz intensywniej i g³êbiej. Polega to czêsto na
zwi¹zkach osobistych losów artystów, którzy odwiedzaj¹ kraj, niekiedy pró-
buj¹c ¿yæ po jednej i drugiej stronie Atlantyku. Zacie�niaj¹ siê kontakty
prywatne, zmieniaj¹ siê miejsca zamieszkania. Trwaj¹ wyjazdy w obu kie-
runkach ju¿ bez obci¹¿eñ politycznych, choæ trzeba braæ pod uwagê i ten
fakt socjologiczny, ¿e chyba czê�ciej z Polski za ocean ni¿ na odwrót.

W ten sposób znale�li�my siê w sytuacji, której chyba trochê oczekiwa-
li�my i oczekujemy � istnienia jednej, chocia¿ ró¿norodnej w swych prze-
jawach, a wiêc bogatej, kultury polskiej. Poza krajem ¿yje wielomilionowa
spo³eczno�æ, której cz³onkowie identyfikuj¹ siê na wielu ró¿nych poziomach
z Polsk¹. Bior¹ te¿ czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym, wspó³tworz¹ je,
poszukuj¹ � co jest procesem naturalnym � odbiorcy w kraju.

Z ³atwo�ci¹ daje siê zaobserwowaæ zjawisko wzajemnej komunikacji,
wywo³ane gwa³townym rozwojem Internetu. ¯yjemy w sytuacji niczym
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prawie nieskrêpowanej wymiany warto�ci kulturowych miêdzy Polaka-
mi w kraju i poza nim (dawniej: emigracja). Wzrasta wspó³praca z kra-
jem, coraz lepiej (choæ wci¹¿ jest to niezbyt wielki procent) uobecnia siê
potencja³ kultury tworzonej przez Polaków w Kanadzie, za ocean czê�ciej
docieraj¹ twórcy i ich dorobek z Polski. Dzia³ania takie, których prze-
jawy i dowody znale�æ mo¿na m.in. na ³amach czasopism, to przyk³ad do-
brze pojêtej s³u¿by kulturze polskiej, jej wspomagania, wskazywania, pod-
kre�lania i utrwalania warto�ci. W równej mierze proces ten dzia³a w od-
wrotnym kierunku. Ci sami twórcy s³u¿¹ kulturze swej kanadyjskiej ojczy-
zny.

Wyj¹wszy okres sprzed 1945 roku, a pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych,
gdy tylko zagoi³y siê nieco wojenne rany, zaczê³y powstawaæ najprzeró¿-
niejsze organizacje i zwi¹zki, instytucje kulturalne i naukowe, kluby, or-
kiestry, teatry, kabarety, a tak¿e pisma, uzbrojone si³¹ swych cz³onków,
potrzeb¹ dzia³ania, ich chêciami i talentami, a wiêc tym wszystkim, z cze-
go sk³ada siê ¿ycie kulturalne danej spo³eczno�ci. Oprócz wychodz¹cych ju¿
wcze�niej (czêsto od wielu lat), znacz¹cych i opiniotwórczych dzienników
i tygodników, jak choæby �G³os Polski�, �Czas� czy �Zwi¹zkowiec�, pojawia³y
siê mniej lub bardziej efemerydalne strony po�wiecone literaturze, wk³adki
czy � znacznie rzadziej � samodzielne pisma literackie1.

Problem regularno�ci i czasu ukazywania siê pism o takim profilu jest
chyba jednym z najistotniejszych. Zazwyczaj � niestety � mia³y one, jak
dot¹d, charakter efemeryczny. Na tym tle zdecydowanie wyró¿nia siê �List
Oceaniczny�.

W pa�dzierniku 1993 roku ukaza³ siê numer pierwszy tego periodyku.
Od tej chwili pismo pojawia³o siê systematycznie w ka¿dy ostatni czwartek
miesi¹ca. Skutecznym rozwi¹zaniem okaza³o siê do³¹czanie go do najwiêk-
szego i najbardziej poczytnego dziennika polskojêzycznego w Kanadzie �
torontoñskiej �Gazety�2.

1 Sporo ciekawych informacji na temat kulturalnej prasy polskiej w Kanadzie zna-
le�æ mo¿na w fundamentalnej pracy Jadwigi J u r k s z u s - To m a s z e w s k i e j  Kro-
nika piêædziesiêciu lat. ¯ycie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie 1940�1990. To-
ronto 1995, tu szczególnie rozdzia³: Zagadnienia kulturalne w czasopismach.

2 �Gazeta�, za³o¿ona w Toronto, pojawi³a siê na kanadyjskim rynku prasowym
w 1988 roku i pocz¹tkowo ukazywa³a siê trzy razy w tygodniu. We wrze�niu 1993 roku
przekszta³ci³a siê w dziennik i obecnie wychodzi w trzech wydaniach: torontoñskim,
ontaryjskim i takim, które kierowane jest do czytelników spoza tych obszarów. Do wy-
dania wtorkowego do³¹czany jest przegl¹d najciekawszych artyku³ów prasy krajowej
i zagranicznej, natomiast pi¹tkowe zawiera dodatek kulturalny �List Oceaniczny�. Jest
to, jak przeczytaæ mo¿na na internetowej stronie pisma: �Pierwszy w Kanadzie, czwar-
ty na kontynencie amerykañskim, pierwszy prywatny polski dziennik poza granicami
kraju�.
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Formu³ê pisma skonstruowa³ poeta Aleksander Rybczyñski3, od 1991
roku przebywaj¹cy w Kanadzie. On te¿ zosta³ redaktorem naczelnym i pro-
wadzi³ je nieprzerwanie a¿ do numeru 81., kiedy to w 1999 roku wydaw-
ca odwo³a³ go z tego stanowiska. Rybczyñski podj¹³ jeszcze próbê wydawa-
nia w dotychczasowej formule kwartalnika, lecz inicjatywa ta nie powio-
d³a siê i wysz³o tylko pismo opatrzone numerem 82. Jak nietrudno siê do-
my�liæ, powód by³ prozaiczny, a mianowicie brak funduszy. W sumie jed-
nak wysi³ek wydawania pisma o takim profilu uznaæ nale¿y za osi¹gniê-
cie wyj¹tkowe i nadzwyczajne. To w koñcu siedem roczników, obejmuj¹cych
81 numerów, czyli 12 woluminów w roku, licz¹cych 8 stron ka¿dy. Dodat-
kowo trzy numery (16., 28. i 50.) mia³y po 12 stron, a numer kwartalnika
(w numeracji wystêpuj¹cy jako 82.) stron 32.

Tak wiêc jesieñ 1993 roku przynios³a pierwszy numer �Listu Oceanicz-
nego�.

Aleksander Rybczyñski w odredakcyjnej nocie Sk¹d �List Oceaniczny�
przedstawi³ za³o¿enia pisma. Przypomnia³, ¿e ¿yjemy w nowej sytuacji,
w której znikn¹³ podzia³ na literaturê krajow¹ i emigracyjn¹, pisarze za�
nie musz¹ ju¿ w imiê wolno�ci twórczej wie�æ ¿ywota outsiderów, ksi¹¿ki
wcze�niej zakazane le¿¹ teraz na pó³kach ksiêgarskich. Zauwa¿y³ równie¿
� a to nadzwyczaj odwa¿ne stwierdzenie � ¿e �kto raz wyjecha³ � nie po-
wraca ju¿ tak ³atwo!�. Dlatego m.in.: �»List Oceaniczny« powstaje z my�l¹
o znajduj¹cych siê w drodze, pisz¹cych, czytaj¹cych i my�l¹cych przede
wszystkim w jêzyku polskim; bêdzie przypominaæ o literaturze, sztuce
i warto�ciach, które tak ³atwo zagubiæ na szlaku�.

Pismo, w tej wstêpnej deklaracji, �chce byæ form¹ literackiej korespon-
dencji, ³¹cz¹cej ludzi i odleg³e miejsca naszej obecno�ci�. Ponadto redaktor
wyra¿a nadziejê, ¿e: �Mo¿e wreszcie pry�nie mit o braku zainteresowania
pismem literackim w�ród Polonii, mo¿e »List Oceaniczny« stanie siê miej-
scem wymiany my�li, przekazem literatury i sztuki, mo¿e bêdzie mia³
nadawców i odbiorców po obu stronach oceanu. Chcieliby�my, by jego ³amy
potwierdza³y tezê, ¿e kultura polska jest jednorodna, niezale¿na od tego,
gdzie ¿yj¹ i pracuj¹ twórcy�4.

3 Aleksander Rybczyñski (ur. 1955), poeta, absolwent historii sztuki na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim, od 1991 roku zamieszka³y w Kanadzie. Poza poezj¹ uprawia
tak¿e krótkie formy prozatorskie, krytykê artystyczn¹, reporta¿, gatunki dziennikar-
skie. Laureat Nagrody im. Kazimiery I³³akowiczówny. Wyda³ do tej pory tomy wierszy:
Jeszcze ¿yjemy (1982), Przej�cie dla pieszych (1986), Naprzeciw Atlantyku (1986), Zmia-
ny miejsca (1993), Zmiany czasu (1993), Znaki na niebie (1995), Strony �wiata (1998),
Czu³e miejsca (1998), �wiat³oczu³o�æ (2002, 2003), Jaskó³ka (2004).

4 �List Oceaniczny�. Dodatek literacki �Gazety� 1993, nr 1, s. 2 (�ukazuje siê w ostatni
czwartek miesi¹ca�).
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Tekst ten, który nazwaæ mo¿na programowym, zamyka wyja�nienie
nazwy pisma. Nazwa ta jest terminem i równocze�nie przes³aniem zaczerp-
niêtym z wiersza Blaise�a Cendrarsa.

Ogl¹d ca³o�ci wydanych numerów ujawnia zaskakuj¹cy fakt, ¿e prze-
wa¿a³a w pi�mie obecno�æ autorów zamieszka³ych w Polsce. Pamiêtajmy
jednak, ¿e pismo by³o kolportowane w Kanadzie, wiêc redaktorsk¹ strate-
giê, aby w tamtejszy obieg wprowadzaæ pisarzy tworz¹cych w kraju, oce-
nia³bym jako s³uszn¹. Pismo dociera³o te¿ do Polski, ale by³a to obecno�æ
raczej symboliczna i ograniczona do krêgu samych jego autorów oraz kil-
ku du¿ych bibliotek. Trudno zatem mówiæ o istotnym i znacz¹cym przed-
stawieniu tych artystów, którzy tworzyli poza granicami Polski.

Nie wolno zapominaæ, ¿e �List Oceaniczny�, choæ by³5 periodykiem po-
�wiêconym literaturze, to jednak w znacznej te¿ mierze uwzglêdnia³ sztuki
wizualne. Jak skrzêtnie wylicza Anna Rybczyñska, autorka bibliografii
pisma6, zaprezentowano na jego ³amach prace 64 artystów. I w takim kszta³-
cie, jak ju¿ wspomnia³em, pismo po siedmiu latach osi¹gnê³o numer 81.

Tajemnica tak d³ugiego (mimo wszystko) ukazywania siê pisma tkwi
w tym, ¿e by³o to w³a�ciwie dzie³o jednego cz³owieka. Trwaæ mog³o jako
efekt benedyktyñskiej pracy jego redaktora naczelnego. Rybczyñski sam
musia³ zdobywaæ materia³y, kontaktowaæ siê z autorami, czytaæ nadchodz¹-
ce utwory, kwalifikowaæ je do druku lub odrzucaæ, redagowaæ pismo, sk³a-
daæ, administrowaæ. Zapewne te¿ ta szczególnego rodzaju niezale¿no�æ
przes¹dzi³a o wyrazistym kszta³cie ca³ego przedsiêwziêcia, jego jednorod-
no�ci. O zaniechaniu dzia³alno�ci zdecydowa³y prawdopodobnie wzglêdy
finansowe, jednak w cytowanej ju¿ wcze�niej rozmowie z Zymanem7

5 W³a�ciwie nale¿y u¿ywaæ czasu tera�niejszego, bo jakkolwiek profil znacznie siê
zmieni³, to pismo istnieje i regularnie siê ukazuje.

6 Bibliografia �Listu Oceanicznego� za okres od pa�dziernika 1993 do czerwca 2000
(nr 1�81). Oprac. A. R y b c z y ñ s k a. Toronto 2004. Podstawê tej przydatnej publika-
cji stanowi opracowana przez tê sam¹ autorkê Bibliografia za okres od pa�dziernika
1993 do listopada 1997 (od numeru 1 do 50). Toronto 1998.

7 Edward Zyman (ur. 1943), poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta. Ukoñczy³
studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. Pracowa³ w Redakcji Literackiej
Polskiego Radia w Katowicach oraz wychodz¹cego poza cenzur¹ �Tygodnika Katowic-
kiego�. Internowany w stanie wojennym. Usuniêty z pracy w trybie natychmiastowym.
W marcu 1983 roku wyemigrowa³ do Kanady, gdzie kontynuowa³ dzia³alno�æ dzienni-
karsk¹. By³ m.in. redaktorem miesiêcznika �Dialogi� (1984), �G³osu Polskiego� (1984�
1988) i �Gazety� (1988�1989). Wiersze, prozê i prace krytyczno-literackie publikowa³
na ³amach wielu pism. Wyda³ kilka zbiorów wierszy, m.in.: Dzieñ jak co dzieñ (1978),
Co za rado�æ ¿yæ (1979), W czyim obcym domu (1981), Jak noc, jak sen (1987), Z pod-
rêcznego leksykonu (2006), tom felietonów U Boga ka¿dy b³azen (1987), zbiór pam-
fletów krytyczno-literackich Metamorfozy g³êbin Twoich. Polonijny parnas literacki
(2003), wywiad-rzekê z prof. Jerzym Korey-Krzeczowskim: Widzieæ dalej ni¿ dzi�
(2004), biografiê Przeznaczenie jest wyborem. Henryk S³aby, czyli filozofia skutecznego
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Rybczyñski sugeruje, ¿e by³y te¿ inne powody, których jednak nie wymie-
nia.

Dla dziennika, takiego jak �Gazeta�, wydawanie dodatku lub ca³kowi-
cie samodzielnej czê�ci literackiej to zapewne rodzaj presti¿u. Najprawdo-
podobniej z tego powodu w styczniu 2003 roku wydawca �Gazety�, Zbi-
gniew Be³z8, zdecydowa³ o reaktywowaniu �Listu Oceanicznego�, pisma ze-
wnêtrznie bardzo podobnego do pierwowzoru, jednak bez Aleksandra Ryb-
czyñskiego. W winiecie, graficznie do�æ przypadkowej i czêsto zmienianej,
ju¿ nie o tak szlachetnym kszta³cie, jaki swego czasu zaprojektowa³ Kazi-
mierz G³az, pojawi³ siê teraz podtytu³ �Dodatek Kulturalny »Gazety«. Nowa
Edycja�. Redakcjê objê³a Joanna Soko³owska-Gwizdka9, niedawno przyby³a
do Kanady polonistka z wykszta³cenia, dziennikarka, zwi¹zana wcze�niej
z Uniwersytetem £ódzkim. Zwracaj¹c siê do czytelników, napisa³a m.in.:
�Zainteresowania redaktora [chodzi o Aleksandra Rybczyñskiego � J.W.]
spowodowa³y, ¿e dodatek by³ pismem elitarnym, skierowanym do w¹skie-
go krêgu odbiorców�. Zapowiedzia³a zmianê profilu, który od tej chwili ma
�wykroczyæ poza obszar literatury, sztuki i filozofii�. Tak te¿ siê sta³o.
W grudniu 2007 roku wyszed³ ju¿ 60. numer (w nowej numeracji).

Pobie¿ny nawet przegl¹d pozwoli z ³atwo�ci¹ zorientowaæ siê w zawar-
to�ci pisma. Przynosi ono ró¿norodny materia³, który jednak mniej wyda-
je siê �wiadczyæ o bogactwie, a bardziej wywo³uje wra¿enie przypadkowo-
�ci. Cykl Polskie tradycje, polskie obyczaje, £añcuckie opowie�ci czy Polskie
dwory i pa³ace to jednak rodzaj emigranckiego dowarto�ciowywania. Spo-
ro jest przedruków. Daje siê zauwa¿yæ pewien powtarzaj¹cy siê zestaw pu-
blikuj¹cych osób. I chyba ta w³a�nie forma stanowi znak rozpoznawczy
nowej edycji �Listu Oceanicznego�.

Pismem o zbli¿onym profilu jest �Nowy Pr¹d�. W styczniu 1998 roku
pojawi³ siê w Toronto pierwszy, zredagowany przez �zespó³ Polskiego Fun-
duszu Wydawniczego�, numer tego pisma, o¿ywiaj¹cego nieodleg³¹ prze-
sz³o�æ zbli¿onej inicjatywy o nazwie �Pr¹d�, teraz z podtytu³em �Kultura.

dzia³ania (2005), ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y. Wspó³redaktor almanachu poezji i prozy
M³ody �l¹sk literacki (1975). Jeden z cz³onków za³o¿ycieli dzia³aj¹cej w Toronto Fun-
dacji W³adys³awa i Nelli Turzañskich.

8 Zbigniew Be³z, ur. 17 wrze�nia 1955 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Wydzia³u Pra-
wa Uniwersytetu Wroc³awskiego (1978). W latach 1980�1981 asesor S¹du Rejono-
wego w Gorzowie Wlkp. Dzia³acz Solidarno�ci Walcz¹cej. Aresztowany w kwietniu 1983
roku. W 1987 roku wyemigrowa³ z rodzin¹ do Kanady. Od 1988 roku jest wydawc¹ po-
lonijnego dziennika �Gazeta� (Toronto).

9 Joanna Soko³owska-Gwizdka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie
£ódzkim (1985), gdzie pracowa³a w Katedrze Literatury Staropolskiej. Pracowa³a te¿
w ³ódzkiej telewizji (program Rozmaito�ci Literackie). Obecnie na sta³e w USA. Dzien-
nikarka torontoñskiej �Gazety� i redaktor naczelna dodatku kulturalnego �Gazety� �
�List Oceaniczny� (�ukazuje siê w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca�).
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Literatura. Sztuka�. Znale�æ w nim mo¿na wiersze Bogdana Czaykowskie-
go10, szkic Janusza Kryszaka o twórczo�ci Wac³awa Iwaniuka oraz kilka
jego wierszy11. Wydrukowano tam równie¿ fragment wspomnieñ Adama
Tomaszewskiego, jednego z autorów wspó³tworz¹cych kszta³t wcze�niejsze-
go �Pr¹du�; zamieszczono te¿ omówienie ksi¹¿ki, jaka na temat jego pro-
zy niedawno ukaza³a siê w Poznaniu12. By³y w tym numerze ponadto prób-
ki tekstów Marka Kusiby13, Romana Saby14 i Diany Kuprel15. Henryk Wój-

10 Bogdan Czaykowski (1934�2007), poeta, t³umacz, krytyk literacki, badacz li-
teratury, nauczyciel akademicki. W 1940 roku wywieziony z rodzin¹ w g³¹b Zwi¹zku
Sowieckiego. W 1942 roku wyjecha³ z polskim sierociñcem do Meszhedu w Persji, a na-
stêpnie do Indii. W 1948 roku przyjecha³ z matk¹ do Anglii. Studiowa³ historiê nowo-
¿ytn¹ w Dublinie (1951�1954) i polonistykê (1955�1959) w Londynie. W latach
1960�1962 by³ redaktorem naczelnym m³odoliterackiego pisma �Kontynenty�. W 1962
przeniós³ siê do Kanady. W latach 1962�1997 wyk³ada³ jêzyk i literaturê polsk¹, hi-
storiê Polski i wschodniej Europy, literatury wschodnios³owiañskie na Uniwersytecie
Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver. T³umaczy³ utwory poetów polskich na jêzyk angiel-
ski (m.in. Le�miana, Wierzyñskiego, Mi³osza, Twardowskiego, Jastruna, Bia³oszew-
skiego); przek³ada³ tak¿e na polski poezjê anglojêzyczn¹ i teksty naukowe. Og³osi³
tomy wierszy, m.in.: Trzciny czcionek (1957), Sura (1961), Point-no-Point (1971), Wiatr
z innej strony (1990), Okanagañskie sady (1998), Superkontynentalny Toronto-Vancouver
(2001), Ziemiosk³on (2007).

11 �Nowy Pr¹d (Literatura. Kultura. Sztuka)�, dodatek dziennika �Zwi¹zkowiec�,
jednego z najstarszych i najwiêkszych pism codziennych w jezyku polskim na konty-
nencie pó³nocnoamerykañskim, �zredagowa³ zespó³ Polskiego Funduszu Wydawniczego
w Kanadzie�. Ukaza³ siê w czwartek 29 stycznia 1998 roku.

12 Jeste� wszêdzie Itako. �wiat prozy Adama Tomaszewskiego. Red. S. S t e r n a -
- Wa c h o w i a k. Poznañ 1997.

13 Marek Kusiba (ur. 1951), reporter, poeta, krytyk literacki. W latach 1976�1981
pracowa³ w miesiêczniku �Kontrasty� i �Gazecie Wspó³czesnej�. Drukowa³ w wielu pi-
smach krajowych. Laureat konkursu im. Adama Polewki � w 1980 roku, ex aequo z Te-
res¹ Torañsk¹. W stanie wojennym pozbawiony pracy w dziennikarstwie. W 1984 roku
wyjecha³ z rodzin¹ do Kanady. Autor tomów wierszy: Tratwa (1976), Wszystkie dzia³a na
mnie (1983), Samobójstwo Marsjan (1987), Rozwi¹zaæ siebie (1995), Inne powody (2005),
Admiral Road (2006), zbioru felietonów: Cela miêkkich widzeñ (2002), reporta¿y: Wybrze-
¿e �wiata (1981 � tom wycofany z wydawnictwa �Iskry� z powodu wprowadzenia stanu
wojennego), dwóch sztuk teatralnych (Eksmisja, na zamówienie Teatru na Targówku,
1983, wspó³autor J. Muszyñski, oraz Próba Atmy. Rzecz o Szymanowskim, Toronto 1989)
i ponad pó³tora tysi¹ca opublikowanych artyku³ów, felietonów, reporta¿y, recenzji i wy-
wiadów. Cz³onek zarz¹du Fundacji W³adys³awa i Nelli Turzañskich w Toronto. Wspó³-
pracuje z �Przegl¹dem Polskim� w Nowym Jorku (sta³y felieton ¯abk¹ przez Atlantyk).

14 Roman Sabo (ur. 1957). Studiowa³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie �l¹skim.
W 1980 roku wyjecha³ z Polski i po rocznym pobycie w Europie Zachodniej przeniós³
siê do Vancouver. Uzyska³ doktorat po studiach slawistycznych na Uniwersytecie Ko-
lumbii Brytyjskiej i Uniwersytecie w Toronto. Wiersze i eseje publikuje w pismach,
lecz drukiem ukaza³ siê tylko tom wierszy Niech bêdzie (2005).

15 Diana Kuprel (ur. 1963). Studiowa³a filologiê angielsk¹ na Uniwersytecie Ko-
lumbii Brytyjskiej w Vancouver i Uniwersytecie w Toronto, gdzie obroni³a doktorat z lite-
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cik16 opracowa³ dzia³ Z archiwum emigracji, gdzie przytoczy³ kilka listów
Tymona Terleckiego do Jadwigi i Adama Tomaszewskich17, miejsce znala-
z³a tu te¿ krótka historia oraz prezentacja ksi¹¿ek Polskiego Funduszu Wy-
dawniczego w Kanadzie. Najistotniejszy by³ tam jednak tekst bêd¹cy g³o-
sem odredakcyjnym (podpisany �rdc�), uzasadniaj¹cy powo³anie do ¿ycia
�Nowego Pr¹du�.

Pojawienie siê nowego pisma zwi¹zane zosta³o z powo³aniem do ¿ycia
w 1978 roku Polskiego Funduszu Wydawniczego. To w³a�nie w tamtym
krêgu dojrza³o przekonanie, ¿e nale¿y utworzyæ pismo o charakterze kul-
turalno-literackim, poniewa¿ pisarzowi i jego dzie³u potrzebny jest sta³y
kontakt z czytelnikiem. Ten za� zapewniæ mo¿e przede wszystkim pismo,
w którym �literatura i sztuka nie jest k³opotliwym go�ciem, lecz � gospo-
darzem�. Przed laty jednak pomys³u tego nie uda³o siê zrealizowaæ, choæ po-
trzeba by³a oczywista. �wiadcz¹ o tym najlepiej pojawiaj¹ce siê w tamtej-

ratury porównawczej (1998) o dramaturgii Gombrowicza, Pirandella i Geneta. Jej ar-
tyku³y ukaza³y siê w periodykach naukowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych i Meksyku. Przez kilka lat by³a redaktorem naczelnym �Books in Ca-
nada�, kanadyjskiego odpowiednika �Nowych Ksi¹¿ek�; wspó³redagowa³a pismo lite-
racko-naukowe �Alphabet City�. Przet³umaczy³a Medaliony Z. Na³kowskiej (pierwszy
angielskojêzyczny przek³ad, 2000), reporta¿e i wiersze R. Kapu�ciñskiego (2007). Re-
daguje ksi¹¿ki, pisze recenzje dla ogólnokanadyjskiego dziennika �The Globe and
Mail� oraz amerykañskiej internetowej ksiêgarni Amazon.

16 Henryk Wójcik, bibliofil (ur. 1950), kolekcjoner i wydawca. Absolwent lubelskie-
go liceum plastycznego. Studiowa³ historiê sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. W 1978 roku, po absolutorium, wyjecha³ na sta³e do Kanady. Cz³onek brytyjskie-
go The Bookplate Society, American Society of Bookplate Collectors and Designers
i Lubelskiego Towarzystwa Mi³o�ników Ksi¹¿ki i Exlibrisu. Posiadacz unikalnych
kolekcji exlibrisu amerykañskiego i brytyjskiego z prze³omu XIX i XX wieku. W jego
wielotysiêcznej bibliotece szczególne miejsce zajmuj¹ polskie emigracyjne druki biblio-
filskie, wielojêzyczna literatura na temat exlibrisu oraz ksi¹¿ki i jej historii. Ma po-
nadto bogate zbiory historycznych map polskich, exlibrisu polskiego, widokówek kre-
sowych, Lublina i Wilna, druków ulotnych stanu wojennego oraz dawnej i wspó³czesnej
grafiki polskiej.

17 Adam Tomaszewski (1918�2002), prozaik, reporter. Studiowa³ w Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1938�1939). ¯o³nierz Armii Krajowej. W Po-
wstaniu Warszawskim odznaczony Krzy¿em Walecznych. Jeniec obozów w Sandbostel
i Westertimke. W Kanadzie od 1948 roku. Absolwent slawistyki Uniwersytetu w Otta-
wie. W latach 1961�1964 wspó³redagowa³ wraz z ¿on¹, dr Jadwig¹ Jurkszus-Toma-
szewsk¹, �Pr¹d�, miesiêczny dodatek literacko-kulturalny do ukazuj¹cego siê w Toron-
to �G³osu Polskiego�. Jeden ze wspó³za³o¿ycieli Polskiego Funduszu Wydawniczego
w Kanadzie. Autor kilkunastu ksi¹¿ek, m.in.: M³odo�æ zosta³a nad Obr¹ (1969), Gorz-
ko pachn¹ pio³uny (1981), Gdzie jeste�, Itako? (1985), Chleba naszego powszedniego
(1988), Wiosna u Wielkich Jezior (1990), �piew Syren (1993), Krzyk dzikiej gêsi (2000).
Wspólnie z ¿on¹ opublikowa³ tom reporta¿y i esejów Toronto, Tronto, Trana (1967) oraz
zbiór reporta¿y I to jest Meksyk (1972), a z Iren¹ Habrowsk¹-Jellaczyc Ze sceny i es-
trady (1987).

18 Kultura...
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szej prasie w jêzyku polskim dodatki i strony literackie. Jak napisano
w przytaczanym �wstêpniaku�: �Potrzeba dodatku nie budzi najmniejszej
w¹tpliwo�ci. [...] Jest bowiem paradoksem, ¿e pisarze polscy mieszkaj¹cy
w Kanadzie drukuj¹ g³ównie w prasie krajowej, natomiast pisarze ¿yj¹cy
nad Wis³¹ �l¹ do Kanady interesuj¹ce sk¹din¹d comiesiêczne wersje »Listu
Oceanicznego«. Dla dobra tutejszego czytelnika korespondencja ta winna
siê spotkaæ. Mamy nadziejê, ¿e miejscem tym bêd¹ � je¿eli Wydawcy wy-
starczy ¿yczliwego zrozumienia i dobrej woli, czego Czytelnikom i sobie ¿y-
czymy najserdeczniej � kolejne edycje »Nowego Pr¹du«�18.

Z ¿alem jednak stwierdziæ trzeba, ¿e nadzieje te � niestety � nie zo-
sta³y spe³nione. Numer 2., który ukaza³ siê 16 kwietnia 1998 roku, tym
razem zredagowany przez Marka Kusibê i Edwarda Zymana, przyniós³
wiersze Janusza Szubera. Janusz Kryszak pisa³ o poezji Tadeusza Su³kow-
skiego, drukowana by³a rozmowa z pisark¹ Ev¹ Hoffman, obszernie omó-
wiono ksi¹¿kê wspomnieniow¹ Wac³awa Iwaniuka o Józefie £obodowskim,
Henryk Wójcik przytoczy³ trzy listy Stanis³awa Gliwy do prof. W³adys³a-
wa J. Stankiewicza, znany w kraju t³umacz Krzysztof Zarzecki zamie�ci³
wiersz Irwinga Laytona, jednego z najwybitniejszych poetów kanadyjskich,
o Osipie Mandelsztamie. Og³oszony te¿ zosta³ konkurs literacki19.

Jego rozstrzygniêcie nast¹pi³o ju¿ w nastêpnym, 3. numerze, który
ukaza³ siê 19 listopada 1998 roku. Zwyciêzc¹ zosta³ Roman Sabo. Jurorzy
podkre�lili wyj¹tkowo szeroki odzew, bo na konkurs wp³ynê³y prace z Ka-
nady, USA, Francji, Austrii i Litwy. Du¿¹ czê�æ numeru po�wiêcono dwu-
dziestoleciu funkcjonowania Polskiego Funduszu Wydawniczego. Adam
Tomaszewski wspomnia³ swoje kontakty z Józefem £obodowskim. Marek
Kusiba zamie�ci³ bardzo ciekawy felieton o sytuacji pisarza polskiego miesz-
kaj¹cego za granic¹, zatytu³owany W resorcie kameleonów. Przytoczono
wiersze piêciorga poetów z antologii Seven Polish Canadian Poets: Zofii
Bohdanowiczowej, Wac³awa Iwaniuka, Floriana �mieji, Bogdana Czay-
kowskiego i Andrzeja Buszy. Henryk Wójcik kontynuowa³ swój cykl i wy-

18 Rdc: Nota odredakcyjna. �Nowy Pr¹d�, dodatek do �Zwi¹zkowca� 1998, nr 1, sek-
cja D, s. 30.

19 Polski Fundusz Wydawniczy og³osi³ konkurs literacki w dziedzinie poezji i pro-
zy dla autorów przed debiutem ksi¹¿kowym. Adresowany by³ do twórców przebywa-
j¹cych stale za granic¹. Przewidziano dwie g³ówne nagrody w obu dzia³ach (500 dol.
kanad. ka¿da), zestaw za� poetycki mia³ byæ wydany w postaci niskonak³adowego dru-
ku bibliofilskiego. Zdobywcy nagród i wyró¿nieñ mieli byæ ponadto uhonorowani dru-
kiem na ³amach �Nowego Pr¹du� oraz otrzymaæ honoraria. 14 listopada konkurs zo-
sta³ rozstrzygniêty. Wp³ynê³y 23 zestawy wierszy i �kilka prób prozatorskich� z Ka-
nady, USA, Francji, Austrii i Litwy. Przyznano jedn¹ g³ówn¹ nagrodê w dziale poezji.
Otrzyma³ j¹ Roman Sabo z Vancouver. W dziale prozy, ani innych nagród w dziale po-
ezji, nie przyznano.
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drukowa³ 4 listy Zbigniewa Herberta do Wac³awa Iwaniuka, pisz¹cy za�
te s³owa zamie�ci³ krótki szkic o motywie samotno�ci w poezji Iwaniuka.
Numer zamyka³y sylwetki go�ci, którzy niebawem zjawiæ siê mieli w Toron-
to z okazji Tygodnia Literatury Polskiej. Ca³o�æ tym razem zredagowali:
Diana Kuprel, Marek Kusiba, Henryk Wójcik i Edward Zyman20.

Po tym nast¹pi³a przerwa. Nie uda³o siê bowiem spe³niæ nadziei wyra-
¿onych w pierwszym numerze. Pismo nie zdo³a³o siê ustabilizowaæ. Nastêp-
ny numer, oznaczony 1(4), ukaza³ siê dopiero 12 stycznia 2003 roku. W³a-
�ciwie mo¿na by go nazwaæ specjalnym, bo po�wiecony zosta³ w g³ównej
mierze pamiêci zmar³ych krótko przedtem pisarzom: Wac³awowi Iwaniuko-
wi i Adamowi Tomaszewskiemu, wspó³twórcom Funduszu, a tak¿e �bliskim
Przyjacio³om�. W artykule wstêpnym �ez� (czyli Edward Zyman) napisa³,
¿e te bolesne fakty s¹ potwierdzeniem zamykania pewnej epoki: �Emigra-
cja ¿o³nierska, której kultura polskiej diaspory zawdziêcza tak wiele, prze-
kazuje swe dzie³o nastêpcom. Naturalnej � jako konsekwencji procesów
biologicznych � zmianie warty towarzyszy kontynuacja dzia³añ realizu-
j¹cych cele i zadania za³o¿ycieli powsta³ych przed pó³wieczem instytucji, or-
ganizacji i stowarzyszeñ. Ich sens najg³êbiej tkwi w ci¹g³o�ci, w zwi¹zkach
tradycji z dniem dzisiejszym, inaczej mówi¹c: w przekazywaniu wspólne-
go dziedzictwa nowym pokoleniom�21.

Spotykamy w numerze znanych ju¿ z wcze�niejszych prezentacji au-
torów: Iwaniuka, Tomaszewskiego, Buszê, Kusibê, Zymana, Sabo. Docho-
dz¹ Zambrzycka i Rybczyñski, a tak¿e mieszkaj¹cy wówczas w USA Jerzy
Gizella. Henryk Wójcik przedstawi³ tym razem wybrane listy Alicji Iwañ-
skiej do Wac³awa Iwaniuka. Bardzo obszernie ukazano dzia³alno�æ Polskie-
go Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 2001�2002. Uwagê
zwraca prezentacja prac plastycznych Bronis³awy (Bronki) Micha³owskiej
oraz ciekawa rozmowa Anny Lubicz-£uby z Bogdanem Czaykowskim na
temat �wie¿o wydanej w Warszawie Antologii poezji polskiej na obczy�nie.

Raz jeszcze przypomniano, ¿e pismo nawi¹zuje do wydawanego w la-
tach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych w Toronto dodatku literackiego do
�G³osu Polskiego�, obecna za� kontynuacja jest �wyrazem ci¹g³o�ci kultu-
ralnego dorobku naszych poprzedników i równocze�nie � jego wzbogace-
niem�. Na ile zapowiedzi te okaza³y siê realistyczne, mo¿na siê by³o przeko-
naæ ju¿ niebawem. Oto bowiem w sierpniu 2003 roku wysz³o pismo z now¹
numeracj¹: 2 (5), które by³o ostatnim, jakie siê pojawi³o.

Wolno wiêc przypuszczaæ, ¿e wydawanie pisma literacko-artystyczne-
go wymaga znacznego wysi³ku organizacyjnego i finansowego. Choæ w tym

20 �Nowy Pr¹d (Kultura. Literatura. Sztuka)� 1998, nr 3 [�Zwi¹zkowiec� 1998,
nr 46].

21 ez. �Nowy Pr¹d� 2003, nr 1(4), s. 1.

18*
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�rodowisku potencja³ intelektualny tkwi³ zawsze, to jego wykorzystanie
w praktyce napotyka rozliczne trudno�ci.

Numer ten w znacznej mierze stanowi kronikê pobytu w Kanadzie czê-
�ci redakcji lubelskiego �Akcentu�, o czym pisa³ Piotr Nowicki22. Pismo mia-
³o, w stosunku do numerów poprzednich, zwiêkszon¹ do 16 stron objêto�æ
(wcze�niej by³o 8�12 stron), dziêki czemu uda³o siê zamie�ciæ esej Andrzeja
Buszy o Poezji i globalizacji, rozmowê Edwarda Zymana z Bohdanem Za-
dur¹ i wiersze tego ostatniego oraz jego esej z 1991 roku, zatytu³owany
Wycofujê siê z ¿ycia; koniec �wiata. Pomieszczono równie¿ wiersze Aleksan-
dra Rybczyñskiego, Gra¿yny Zambrzyckiej, Romana Chojnackiego, Wal-
demara Michalskiego, a tak¿e trzy obszerne recenzje ksi¹¿ek oraz esej Bo-
gus³awa Wróblewskiego o twórczo�ci Danuty Mostwin. Ca³o�ci dope³nia³y:
przypomnienie torontoñskich lat ¿ycia Adama Tomaszewskiego w pierwsz¹
rocznicê jego �mierci i Oda do s³owika Johna Keatsa, w przek³adzie Bog-
dana Czaykowskiego23.

Potrzeby wydawania pisma o zdecydowanie literackim profilu, choæ bez-
dyskusyjnej, nie mo¿na by³o pogodziæ z wol¹ dzia³ania, a zapewne g³ów-
nie z mo¿liwo�ciami finansowymi.

W grudniu 2002 roku Edward Zyman, prezes Polskiego Funduszu Wy-
dawniczego w Kanadzie i jeden z dyrektorów Fundacji Turzañskich, w roz-
mowie z Ann¹ £abieniec wspomnia³ m.in. o planach wydawania �pierwsze-
go w Kanadzie periodyku literackiego. Pisma z prawdziwego zdarzenia,
które wci¹¿ jednak nie powsta³o, [...] mimo ogromnego i niewykorzystanego
dot¹d potencja³u intelektualnego i pisarskiego�. Zyman mówi³ dalej, ¿e ma
to byæ �periodyk na miarê potrzeb i oczekiwañ �rodowisk, ukazuj¹cy jego
pe³niê talentów i poszukiwañ oraz dokumentuj¹cy bogate ¿ycie intelektu-
alne i artystyczne polskiej diaspory na kontynencie amerykañskim�24. Do-
da³ jednak samokrytycznie, ¿e pomys³ ten �jest wci¹¿ ide¹ niespe³nion¹�.

Historia obu pism, �Listu Oceanicznego� i �Nowego Pr¹du�, to ledwie
przyczynek do dziejów czasopi�miennictwa polskiego w Kanadzie, doku-
ment rzeczywisto�ci i kszta³tuj¹cej siê w jej obrêbie �wiadomo�ci. Jednak
losy tych przedsiêwziêæ, warunki funkcjonowania, mo¿liwo�ci oddzia³ywa-
nia na czytelników, a nawet sytuacja finansowa wymagaj¹ dopiero przy-
sz³ego szczegó³owego opracowania.

Rzeczywisto�æ dzisiejszej Kanady jest zupe³nie inna od tej, na jak¹ na-
trafili Polacy z emigracji powojennej � z lat sze�ædziesi¹tych i siedemdzie-

22 P. N o w i c k i: U siebie, czyli w Kanadzie. �Nowy Pr¹d� 2003, nr 2(5), s. 1, 14 i 16.
23 �Nowy Pr¹d� 2003, nr 2(5).
24 Chronicznie chorzy rozsadnicy optymizmu. Z Edwardem Zymanem, prezesem

Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, rozmawia Anna £abieniec. �Dziennik�
2002, 27�29 grudnia.
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si¹tych, a w pewnej mierze tak¿e tej z lat osiemdziesi¹tych. Chyba nie ma
teraz wiêkszego znaczenia rozstrzyganie kwestii �narodowo�ci� czy �etnicz-
no�ci�. Emigrantom postsolidarno�ciowym du¿o ³atwiej wej�æ w tkankê spo-
³eczn¹ Kanady. Dla tego pokolenia, a ju¿ szczególnie dla tych, którzy tra-
fili tam po 1989 roku, emigracja nie stanowi ju¿ tak dramatycznej koniecz-
no�ci, wyboru nowych okoliczno�ci ¿ycia. Ale przecie¿ i w�ród wojennej
emigracji ta trudna do zaakceptowania sytuacja by³a z czasem oswajana.
Walka o przetrwanie wcze�niej lub pó�niej przechodzi w stadium rutyny.
Niebagatelne znaczenie ma to, ¿e Kanada jest krajem wielokulturowym,
nastawionym na dialog i wspó³istnienie. To du¿a szansa, któr¹ warto wy-
korzystaæ. Tak podchodzi³y do tego redakcje pierwszej edycji �Listu Oce-
anicznego�. �Nowy Pr¹d� sta³ na rozdro¿u, chyba jednak by³ bardziej tra-
dycyjny ni¿ nowoczesny. Obecny �List Oceaniczny� �wiadczy raczej o pew-
nym regresie i powrocie do sprawdzonych kiedy� wzorców, choæ imponuje
wytrwa³o�æ woli jego wydawania.

Pamiêtajmy te¿, ¿e wci¹¿ bardzo ma³o wiemy � z perspektywy krajo-
wej � o tym, czym ¿yj¹, jakimi sprawami, problemami, wizjami Polacy
w Kanadzie, i co na ten temat, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ
kultury i sztuki, wyczytaæ mo¿emy z ³amów wydawanych tam pism. Tak-
¿e tych o profilu kulturalnym i literackim.

r



 Wojciech A. Wierzewski
Chicago (USA)

Sekret ¿ywotno�ci
polonijnej prasy i radia w USA

Od ponad stu dwudziestu lat Zwi¹zek Narodowy Polski sprawuje pie-
czê nad poczynaniami oddzielnej korporacji prasowej Alliance Printers &
Publishers, Inc., utworzonej praktycznie w 1886 roku, kiedy to oficjalny ty-
godnik tej organizacji �Zgoda� (za³o¿ony jesieni¹ 1881 roku) zosta³ przenie-
siony z Nowego Jorku do Milwaukee, a nastêpnie do Chicago. Od dwudzie-
stu lat Zwi¹zek jest tak¿e w³a�cicielem odrêbnej korporacji radiowej Alliance
Communications, Inc., dysponuj¹cej du¿¹ stacj¹ radiow¹ w Oak Park (Il-
linois), nadaj¹cej najszerszy polski program przez ca³¹ dobê, zarówno dla
przedmie�æ, jak i polskich dzielnic wielkiego Chicago.

Oznacza to, ¿e najwiêksza w chwili obecnej bratnia etniczna organiza-
cja ubezpieczeniowa, nie tylko w Stanach, tak¿e w �wiecie � Zwi¹zek Na-
rodowy Polski (dalej: ZNP) � odgrywa kluczow¹, je�li nie decyduj¹c¹ rolê
w formowaniu oblicza polonijnych �rodków masowego przekazu i budowa-
niu ca³o�ciowego wizerunku spo³eczno�ci polskiej w Stanach Zjednoczonych.
Fakt ten z ca³¹ stanowczo�ci¹ potwierdzi³ siê w ostatniej dekadzie, kiedy
z racji obchodów 90-lecia powstania �Dziennika Zwi¹zkowego� zwo³ano
w Chicago pierwszy od wielu lat Zjazd Dziennikarzy Polonijnych �rodków
Masowego Przekazu (17�18 stycznia 1998 roku).

W chwili obecnej ka¿dy prezes ZNP stoi tak¿e na czele korporacji pu-
blikuj¹cej �Dziennik Zwi¹zkowy�, najstarszej i najpopularniejszej (z trzech
zaledwie) polskiej gazety dziennej wydawanej obecnie w Stanach Zjedno-
czonych, ale równie¿ �Zgody�, najstarszego i rozchodz¹cego siê w najwiêk-
szym nak³adzie czasopisma Polonii na �wiecie, a tak¿e znacz¹cej sieci ra-
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diowej, stacji nosz¹cej nazwê WPNA 1490 AM, a usytuowanej w Oak Park,
w po³udniowym suburbiu w granicach Wielkiego Chicago. Zakup stacji, jej
reorganizacja i przebudowa by³y dzie³em ostatnich dwóch prezesów tej or-
ganizacji � Alojzego A. Mazewskiego (z pocz¹tkiem roku 1987), a nastêpnie
Edwarda Moskala (latem 1988 roku). Aby prawid³owo dostrzec i zrozumieæ
rolê, jak¹ Zwi¹zek Narodowy Polski, a po�rednio tak¿e Kongres Polonii
Amerykañskiej odegra³y w minionych dziesiêcioleciach w procesie umocnie-
nia pozycji polonijnej prasy i radia � trzeba bodaj szkicowo zarysowaæ t³o
i sytuacjê etnicznych mass mediów w Ameryce.

Prasa polska w Stanach siêga tradycjami epoki po powstaniu listopa-
dowym, kiedy setki, a potem tysi¹ce politycznych emigrantów, którzy do-
tarli a¿ za Ocean, stara³y siê przybli¿yæ Polskê i jej aspiracje polityczne spo-
³eczno�ci amerykañskiej. Za staraniem poety i publicysty tej formacji �
Paw³a Sobolewskiego1 � zwanego nie bez przyczyny �ojcem polonijnej pra-
sy�, w 1841 roku zacz¹³ wychodziæ w Nowym Jorku kwartalnik �Poland:
Historical, Literary, Monumental and Pictoresque�, a na wybuch powstania
styczniowego tutejsi emigranci zareagowali powo³aniem do ¿ycia kolejnego
swego pisma � �Echo z Polski� (1863). W�ród nastêpnych pism z drugiej
po³owy XIX wieku nale¿y wskazaæ: ��wiat³o�, �Gazetê Nowojorsk¹�, �Orze³
Bia³y�. Jego kontynuacj¹ by³ �Pielgrzym�, którego w latach 1872�1874
redagowa³ Jan Barzyñski.

Zwi¹zek Narodowy Polski, za³o¿ony w po³owie lutego 1880 roku, któ-
ry za swój cel g³ówny postawi³ �dzia³anie wszelkimi dostêpnymi i legalny-
mi �rodkami na rzecz wskrzeszenia niepodleg³ej Polski� , ju¿ od jesieni 1881
roku zacz¹³ wydawaæ tygodnik �Zgoda�, patriotyczny organ maj¹cy broniæ
interesów emigracji i s³u¿yæ krzewieniu misji ZNP, czyli mobilizowaæ si³y
i sojusze, dziêki którym mia³yby w przysz³o�ci powstaæ warunki do przy-
wrócenia niepodleg³ego i suwerennego bytu pañstwa polskiego w jego daw-
nych, historycznych granicach. Wydawany pierwotnie w Nowym Jorku
(1883�1888), tygodnik zosta³ przeniesiony do Milwaukee (1883�1888),
a nastêpnie do Chicago (1888). Misje te od roku 1908 zaczê³a daleko bar-
dziej intensywnie, bo w trybie codziennym, realizowaæ powo³ana wtedy do
¿ycia nowa gazeta, sponsorowana tak¿e przez ZNP � �Dziennik Zwi¹zko-

1 Pawe³ Sobolewski, pisarz i poeta. Urodzi³ siê w 1816 roku na Podolu, a zmar³
w 1884 roku w Chicago. Po upadku powstania listopadowego deportowany przez au-
striackie w³adze do USA. Na sta³e osiad³ w Chicago w 1867 roku, a pó�niej przeniós³
siê do Filadelfii, gdzie pracowa³ w firmie wydawniczej, w której poza kwartalnikiem
wyda³ ponadto: Napoleon and his Marshall (1869) oraz The poets and poety of Poland
(1881). Ta ostatnia pozycja by³a wielokrotnie wznawiana (m.in. w 1929). Zob. opra-
cowanie biogramu: W. W i e r z e w s k i. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Red.
K. D o p i e r a ³ a. T. 4. Toruñ 2005, s. 414; Wielka Encyklopedia PWN. T. 25. Warsza-
wa 2004.
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wy� � która wychodzi do dzi� i �wiêci³a ostatnio swoje 100-lecie dzia³alno�ci
i istnienia. Tak wiêc Zwi¹zek Narodowy Polski by³ od samego pocz¹tku
�wiadom roli, jak¹ w patriotycznym programie utrzymywania dalej polsko-
�ci i silnych zwi¹zków z krajem odgrywaæ mo¿e w³asna prasa. By³ tak¿e
niekwestionowanym pionierem tej szko³y my�lenia w czasach, kiedy dopie-
ro formowa³y siê polskie czasopi�miennictwo i wydawnictwa na ziemi ame-
rykañskiej. Uczestniczy³ we wszystkich pó�niejszych prze³omowych wyda-
rzeniach zwi¹zanych z I i II wojn¹ �wiatow¹, a wiêc zarówno w okresie for-
mowania polskiej B³êkitnej Armii, maj¹cej byæ argumentem na rzecz odro-
dzenia Polski, jak i w erze poja³tañskiej, kiedy powsta³ tu Kongres Polonii
Amerykañskiej w celu reprezentacji i obrony prawdziwych interesów kra-
ju wobec tutejszej administracji Stanów Zjednoczonych.

Polska prasa by³a jednak w Stanach zawsze zjawiskiem tyle¿ dyna-
micznym co krótkotrwa³ym. W erze wielkiego nap³ywu imigrantów do
Ameryki i wzrostu liczby polskich gazet, pomiêdzy rokiem 1863 a 1894,
pojawi³o siê a¿ 105 tytu³ów, z których przetrwa³o jedynie 32. Podobnie by³o
w nastêpnych okresach, a¿ do zakoñczenia II wojny �wiatowej, kiedy nowe
tytu³y mia³y ¿ywot prawdziwie motyli. Pomiêdzy 1884 a 1920 rokiem na
rynku amerykañskim zanotowano pojawienie siê 192 nowych polskich ga-
zet, ale a¿ 119 z nich nie przetrwa³o nawet kilku sezonów. Po II wojnie
�wiatowej, mimo nap³ywu nowej fali powojennej, polskojêzycznej imigra-
cji, wychodzi³o ju¿ tylko 10 gazet dziennych, a u progu lat osiemdziesi¹-
tych liczba ta spad³a do trzech2.

Nie miejsce tu na analizê wielorakich powodów, które siê na to z³o¿y-
³y. Faktem pozostaje, ¿e sponsorowanie polskich mediów w Ameryce wyma-
ga³o zawsze wizji i konsekwencji, a tak¿e autentycznej pasji, nie mówi¹c
o prawdziwej finansowej determinacji, na któr¹ nie ka¿dy móg³ sobie po-
zwoliæ. Zwi¹zek Narodowy Polski, dziêki swej dynamice rozwoju (æwieræ
miliona cz³onków, ponad 400 milionów sta³ego maj¹tku u progu XXI stu-
lecia) i g³êbokiej �wiadomo�ci patriotycznej misji, jakiej zawsze stara³ siê
s³u¿yæ, uwa¿a³ utrzymanie polskiej prasy za priorytet, konieczno�æ i obo-
wi¹zek, mimo ¿e przez ca³e dziesiêciolecia by³a to dziedzina jawnie deficy-
towa, a w miarê up³ywu lat stawa³a siê tylko coraz trudniejszym do ud�wi-
gniêcia finansowym brzemieniem.

Dlatego w Ameryce po kolei upada³y i znika³y z rynku gazety i czaso-
pisma innych organizacji polonijnych, historycznie rzecz bior¹c � rywali
Zwi¹zku, czêsto przecie¿ wp³ywowych i licznych; ich pragmatyczna kalku-
lacja finansowa zatriumfowa³a ponad pojêciem patriotycznej misji. Szcze-
gólnie trudne chwile prze¿ywa³a prasa polska w Stanach w latach siedem-

2 S. O s a d a: Prasa i publicystyka polska w Ameryce. Pittsburgh 1930.
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dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, przed nap³ywem wielkiej fali emigracji �so-
lidarno�ciowej�, kiedy to nak³ady spad³y do minimum, a ujemny bilans
kosztów i wp³ywów podawa³ w w¹tpliwo�æ celowo�æ kontynuowania dalej
dzia³alno�ci wydawniczej dla samego tylko �rodowiska polskiego i polonij-
nego.

Wydawane przez Alliance Printers & Publishers �Dziennik Zwi¹zkowy�
i �Zgoda� przetrwa³y skutecznie ten d³ugi i trudny okres kryzysu, a obcho-
dz¹c dzi� swoje 100- i 127-lecie na rynku amerykañskim, potwierdzaj¹
w ca³ej rozci¹g³o�ci s³uszno�æ przyjêtej przez ZNP polityki inwestowania
w polsk¹ prasê i polskie media. Tym bardziej ¿e zmiany na rynku prasy
i mass mediów przybra³y w ostatnich dziesiêcioleciach charakter korzyst-
nej tendencji. W ostatniej dekadzie, w okresie prezesury Edwarda Moskala,
zwi¹zkowa gazeta polska sta³a siê, po raz pierwszy od lat, dochodowa. Nie
tylko zatrzymano spadek nak³adu, ale skutecznie go podniesiono (utrzy-
muje siê on na pu³apie 25 000�30 000 egzemplarzy). Pozwoli³o to na stwo-
rzenie w weekendowym wydaniu trzech sta³ych sekcji pisma (licz¹cych
oko³o 100 stron) i na powo³anie do ¿ycia nowego tygodniowego dodatku �
magazynu kulturalnego �Kalejdoskop�, adresowanego szczególnie do no-
wej emigracji.

 Po raz pierwszy te¿ w ca³ej swojej historii �Dziennik Zwi¹zkowy� (od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku) zacz¹³ systematycznie docie-
raæ do Polski, pojawiaæ siê na stoiskach i w kioskach hoteli najwiêkszych
miast, a dziêki powietrznemu mostowi, dziêki wspó³pracy z LOT-em, sta³
siê regularn¹ lektur¹ pos³ów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, nie mó-
wi¹c o rz¹dzie i ministerialnych urzêdach � pe³ni¹c tym samym funkcjê
zasadniczego �ród³a wiedzy o aktualnych sprawach i poczynaniach Polo-
nii amerykañskiej. Tym samym � aktualne problemy wspó³czesnych �ro-
dowisk Polonii sta³y siê dla krajowych w³adz i polityków dostêpne w zasiêgu
rêki.

Posiadanie za� przez Poloniê i jej najwiêksze stowarzyszenie w³asne-
go organu � dziennika, tygodnika, dwutygodnika oraz radiostacji � wy-
wo³uje podziw i respekt w �rodowiskach tutejszych polityków, lokalnych
i federalnych, w�ród kongresmenów i senatorów. Pozwala tak¿e na prze-
prowadzanie skutecznych kampanii i spo³ecznej mobilizacji w chwilach po-
trzeby, jak dowiod³y tego ostatnie lata, kiedy trzeba by³o walczyæ o przywi-
leje i amnestie dla nowoprzyby³ych, o miejsca w administracji dla Amery-
kanów polskiego pochodzenia, czy te¿ wcze�niej � o przyjêcie Polski w po-
czet cz³onków NATO.

Obecnie polskich pism jest niewiele. Z gazet wymieñmy �Dziennik Zwi¹z-
kowy�, który ukazuje siê 5 razy w tygodniu, nastêpnie �Nowy Dziennik�
w Nowym Jorku (5 edycji w tygodniu). Niektóre gazety przekszta³ci³y siê
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w tygodniki, np. dawny �Dziennik Polski� w Detroit (ukazuj¹cy siê od 1904
roku) wychodzi teraz jako �The Polish Weekly � Tygodnik Polski�
(28 stron w polskiej i angielskiej edycji). Bratnie organizacje wydaj¹ dwu-
tygodniki: po angielsku �Zgodê� (24 edycje w roku po 16 stron), �Naród Pol-
ski� w Chicago (organ Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego �
24 edycje, 20 stron), �G³os Polek� w Chicago (teraz miesiêcznik � 12 edy-
cji w roku i 16 stron), �Soko³a Polskiego � Polish Falcon� (organ Sokolstwa
w Pittsburgu, Pensylwania, wydawany od 1896 roku, obecnie miesiêcznik
� 32 strony), �Stra¿� (organ Polskiego Ko�cio³a Narodowego, od 1911) to
te¿ dwutygodnik.

Niezale¿na prasa to przede wszystkim dwutygodnik �Gwiazda Polar-
na� (Stevens Point, Visconsin, 24 edycje i 24 strony, dawniej tygodnik, od
1908 roku), magazyn �Panorama� w Chicago, ukazuj¹cy siê od 1983 roku,
bezp³atny miesiêcznik �Monitor�, wydawany od roku 1993, miesiêcznik �Po-
lish News�, wydawany w kolorze od ponad 15 lat, konkuruj¹cy z sensacyj-
nym tygodnikiem �Express�, wreszcie najnowsze bezp³atne pismo tygodnio-
we �Max Week�, które pojawi³o siê w ostatnich sezonach, tak jak miesiêcz-
nik �Polonia� i �Chicago Forum�. S¹ to wszystko wydawnictwa nowej emi-
gracji z lat dziewiêædziesi¹tych. Swoich czytelników ma �News of Polonia
� Wiadomo�ci Polonijne�, ukazuj¹ce siê w Pasadena, Kalifornia (12 edy-
cji w roku, 20 stron, sekcja polska � 6 stron).

Do prasy polonijnej wydawanej po angielsku nale¿¹: �Polish American
Word� (miesiêcznik wychodz¹cy od 49 lat w Baldwin, Nowy Jork, w 5 edy-
cjach, 20 stron), �Am-Pol Eagle� (dwutygodnik, Cheektowaga, Nowy Jork,
12 stron), �The Post � Eagle� (tygodnik od 46 lat, Clinton, New Jersey, 16
stron). Wychodz¹ tak¿e efemerydy, np. w Filadelfii miesiêcznik, a teraz stro-
na w Internecie � �Teraz�, czy �Polish American News� (biuletyn miejsco-
wego Kongresu KPA, 16 stron, co miesi¹c). W Bostonie nowa emigracja
wydaje od 5 lat dwutygodnik �Orze³ Bia³y�. Mo¿na jeszcze wspomnieæ
o kwartalniku Zrzeszenia Nauczycieli Polskich � �G³os Nauczyciela�, uka-
zuj¹cym siê od 23 lat w Chicago, pod auspicjami Komisji O�wiaty Kongresu
Polonii Amerykañskiej. W �wietrznym mie�cie� wydawana jest nadal kon-
trowersyjna gazeta dzienna �Kurier Codzienny� . Od ubieg³ego roku na
rynku wydawniczym pokaza³ siê miesiêcznik dla Pañ �Szikagowianka�.
Niektóre tytu³y gazet to bezp³atne wydawnictwa reklamowe, które trudno
uznaæ za �gazety polonijne�

Na tym tle wyró¿niaj¹ siê polskie programy radiowe, które od dawna
uchodz¹ za najtañsz¹, a skuteczn¹ w docieraniu do Polonii �gazetê bez dru-
ku�. Pioniersk¹ rolê przez d³ugie lata odgrywa³y polonijna radiostacja ro-
dziny Migalow (1450 AM), potem programy radiowe i telewizyjne Rober-
ta Lewandowskiego. Prze³omowe znaczenie mia³a wreszcie radiostacja



283Sekret ¿ywotno�ci polonijnej prasy i radia w USA

znajduj¹ca siê od dwóch dekad w posiadaniu Zwi¹zku Narodowego Pol-
skiego. Sta³a siê ona prawdziw¹ wizytówk¹ mo¿liwo�ci i talentów polskie-
go �rodowiska emigranckiego w Chicago, skupiaj¹c dzi� kilkadziesi¹t naj-
bardziej znanych nazwisk i oferuj¹c ca³¹ dobê tuziny najpopularniejszych
w ca³ym �rodowisku chicagowskim programów. Ta inwestycja ZNP nale¿y
obecnie do zdecydowanie dochodowych i rokuje uzasadnione nadzieje na
dalsz¹ ekspansjê w �wiecie etnicznych mediów. W trakcie wystawy zorga-
nizowanej kilkana�cie lat temu przez gubernatora stanu Illinois okaza³o siê,
¿e polskie �rodowisko twórcze dysponuje tu nie tylko najwiêksz¹ si³¹ prze-
bicia, ale ma do dyspozycji wiêcej publikacji prasowych i programów radio-
wych ni¿ wszystkie inne grupy etniczne w Chicago razem wziête.

Popularno�æ radia sprawi³a, ¿e w ostatniej dekadzie powsta³y i zdoby-
³y niema³o s³uchaczy dalsze polonijne radiostacje, tym razem nowej i naj-
nowszej Polonii � Polskie Radio (1030 AM � WNVR), a tak¿e Wietrzne
Radio (1080 AM � WNWI). Mo¿na te¿ �mia³o zaryzykowaæ tezê, ¿e ostat-
nie pokolenie nowo przyby³ych w daleko wiêkszym stopniu czerpie i korzy-
sta na co dzieñ ze s³owa s³uchanego ni¿ drukowanego w tym mie�cie.

Atut dysponowania w³asnym radiem dla ca³ego �rodowiska jako g³osu
Polonii � w chwilach krytycznych prób � uzmys³owi³y z ca³¹ si³¹ dawne
sytuacje: katastrofalne powodzie w Polsce, wymagaj¹ce zorganizowania
akcji powszechnej pomocy ze strony Polonii, czy apele ojców paulinów
z Jasnej Góry o pomoc w ratowaniu nadw¹tlonych wa³ów ochronnych na-
rodowej �wi¹tyni. Radiostacja sprawdzi³a siê w pe³ni jako skuteczna si³a
mobilizuj¹ca ca³e �rodowisko. Zebrano dziêki apelom radiowym, w ci¹gu
jednego tylko dnia, blisko æwieræ miliona dolarów dla powodzian, a wcze-
�niej � ponad pó³ miliona na ratunek dla Jasnej Góry. To przyk³ady naj-
bardziej spektakularne, ale stacja prowadzi na co dzieñ dziesi¹tki podob-
nych akcji: zbiórki na pomoc dla operowanych dzieci, na powrót Polaków
z Kazachstanu, na pomoc dla konkretnych ludzi dotkniêtych przez los, nie-
szczê�cie czy kataklizm.

Idea stworzenia i posiadania w³asnego polskiego programu telewizyj-
nego pojawia³a siê od lat i powraca³a wielokrotnie w debatach liderów
Zwi¹zku Narodowego Polskiego oraz Kongresu Polonii Amerykañskiej.
Ostatecznie rozwój takich polonijnych i krajowych inicjatyw (lokalny pro-
gram TV � Polvision w Chicago, transmisje Pol-Sat czy obecna dostêpno�æ
Telewizji Polonia na terenie Stanów Zjednoczonych) przesun¹³ te idee na
plan dalszy organizacyjnych priorytetów. Niemniej jednak prezes Edward
Moskal zawsze ¿ywo interesowa³ siê inicjatywami telewizyjnymi, mog¹cy-
mi przys³u¿yæ siê polonijnemu �rodowisku. Politykê tê kontynuuje rów-
nie¿ obecny prezes Zwi¹zku i Kongresu � Frank J. Spula. Zwi¹zek i Kon-
gres by³y w minionej dekadzie sponsorami wielu wa¿nych dla polskiej per-
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spektywy i do�wiadczeñ, dokumentów telewizyjnych, takich jak Katyñ �
mord i milczenie czy Po drugiej stronie wiary oraz ¯egota, a wiêc pozycji
przemawiaj¹cych na rzecz bardziej obiektywnej, historycznej prawdy
w spornych i kontrowersyjnych kwestiach stosunków polsko-¿ydowskich
podczas II wojny �wiatowej, zachowañ Polaków wobec Holokaustu, wresz-
cie zbrodni sowieckich na polskiej inteligencji i elicie wojskowej, wci¹¿ za
rzadko b¹d� bardzo niechêtnie wspominanych w tutejszych �rodkach prze-
kazu.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e obecne kierownictwo ZNP i KPA w pe³ni ro-
zumie i docenia rolê, jak¹ we wspó³czesnej Ameryce odgrywaæ mo¿e nasz
publiczny g³os, i prowadzi od lat konsekwentn¹ politykê, aby g³os ten po-
zosta³ ¿ywy i s³yszalny dla otoczenia. Stawk¹ jest co� wiêcej ni¿ tylko samo
posiadanie w³asnych, etnicznych pism czy programów radiowych lub te-
lewizyjnych, skupiaj¹cych siê na specyficznie polskiej problematyce. W isto-
cie chodzi o wizerunek Polski i Polaków, o sprawiedliwe i uczciwe pre-
zentowanie tego wszystkiego, co wi¹¿e siê z polsk¹ tradycj¹, histori¹ i kul-
tur¹, nie mówi¹c ju¿ o pozytywnym wizerunku dzisiejszego Amerykanina
polskiego pochodzenia, który wci¹¿ z trudem przebija siê do �wiadomo�ci
Amerykanów.

Wbrew g³oszonym formalnie zasadom tolerancji i otwarto�ci publicz-
nych mediów w Stanach Zjednoczonych wci¹¿ powtarzaj¹ siê ataki na Pol-
skê i Polaków, powielaj¹ce stare stereotypy, maj¹ce umocniæ antypolskie
uprzedzenia i sentymenty niektórych grup czy �rodowisk. Bez posiadania
w³asnych czasopism, programów radiowych i telewizyjnych nie mo¿na byæ
w tej sytuacji ani partnerem, ani powa¿nie licz¹c¹ siê stron¹. Chodzi prze-
cie¿ nie tylko o polemikê z negatywnym wizerunkiem ca³ej spo³eczno�ci
polskiej, ale o demonstrowanie i popularyzowanie jak najszerzej pozytyw-
nego obrazu Polaków, ich dorobku i osi¹gniêæ w tym kraju, a tak¿e o po-
kazanie naszej prawdziwej mentalno�ci i filozofii, która przynios³a Polakom
w wielu wypadkach prawdziwy sukces w Ameryce.

�wiadomo�æ dzisiejszej misji mediów i pasja obrony dobrego polskiego
imienia charakteryzowa³y w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
XX wieku dzia³ania i politykê Edwarda Moskala, a teraz Franka J. Spuli.
�wiadomo�æ ta i pasja pozostaj¹ te¿ wyrazistym i indywidualnym piêtnem,
jakie odcisn¹³ i pozostawi³ po sobie ten lider w polonijnym �rodowisku. By-
³oby korzystne, gdyby tak¿e rodacy w kraju mieli dzi� pe³niejszy obraz
i lepsze zrozumienie patriotycznej misji, jak¹ w etnicznych �rodkach ma-
sowego przekazu w Ameryce pe³ni¹ od lat tutejsze najwiêksze polonijne
organizacje.
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Fot. 1. Strona tytułowa �Dziennika Związkowego�



286 Wojciech A. Wierzewski

Fot. 2. Strona tytułowa �Kalejdoskopu�,
dodatku weekendowego do �Dziennika Związkowego�







Zbigniew Judycki
Vaudricourt (Francja)

Z dzia³alno�ci Instytutu Badañ
Biografistycznych w Vaudricourt we Francji
(Institut de Rechersches Biographiques)*

Powojenne dzieje Polski sprawi³y, ¿e tematyka biografistyki polo-
nijnej nie znalaz³a miejsca w nowo pisanej historii kraju. Trudne dzieje
Polski zawa¿y³y na historiografii, na mo¿liwo�ciach przekazu osi¹gniêæ
i wk³adu w �wiatow¹ cywilizacjê mieszkaj¹cych na obczy�nie Polaków
oraz ich dzieci, które w wielu wypadkach urodzi³y siê poza Polsk¹, ale
maj¹ �wiadomo�æ swojego pochodzenia i pomimo innego obywatelst-
wa czy s³abej znajomo�ci jêzyka polskiego czuj¹ siê zwi¹zani z krajem
rodziców.

Na Zachodzie konsekwencj¹ tego jest nieznajomo�æ polskich �róde³
i ma³a �wiadomo�æ udzia³u Polonii w formowaniu naszej cywilizacji, zda-
rzaj¹ siê nawet b³êdy polegaj¹ce na zaliczaniu Polaków do innych narodo-
wo�ci. Tymczasem sw¹ obecno�ci¹ i indywidualnymi dokonaniami Polacy
wspó³tworzyli przez lata historiê krajów osiedlenia, a tym samym historiê
kraju pochodzenia. Dotychczasowe, skromne polonijne badania biograficz-
ne sprawi³y, ¿e wiêkszo�æ znacz¹cych czynów wielomilionowej Polonii �
niejednokrotnie wspania³ych czy wrêcz bohaterskich � uleg³a kompletne-
mu zapomnieniu. Nie znalaz³y one odzwierciedlenia w zagranicznych pu-
blikacjach s³ownikowych, a je�li ju¿, to wzmianki s¹ bardzo fragmentarycz-
ne, nie ukazuj¹ ca³ej prawdy o Polonii.

* Institut de Recherches Biographiques 103, Chemin de l�Eglise 62131 Vaudrico-
urt France tel. 00 33 3 21 26 10 46 e-mail: irb.judycki@libertysurf.fr

19 Kultura...
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Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e biografistyka polonijna stanowi nierozerwal-
n¹ czê�æ biografistyki narodowej oraz pragn¹c utrwaliæ i ocaliæ od zapo-
mnienia polskie czyny na emigracji, Institut de Recherches Biographiqu-
es � IRB (Instytut Badañ Biograficznych w Maisons-Alfort pod Pary¿em,
a od 2003 roku z siedzib¹ w Vaudricourt), którym kieruj¹ Agata i Zbigniew
Judyccy, jako jedyna tego typu specjalistyczna instytucja prowadzi szero-
ko zakrojon¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ indywidualnych losów naszych ro-
daków w ró¿nych krajach �wiata. Instytut dzia³a w ramach struktur orga-
nizacyjnych Polskiego Uniwersytetu na Obczy�nie w Londynie (Zak³ad
Biografistyki Polonijnej) oraz w systemie instytucji badawczo-naukowych
Republiki Francuskiej.

G³ównymi celami statutowymi IRB s¹: prowadzenie badañ naukowych
w zakresie biografistyki polonijnej, obejmuj¹cych zarówno postacie histo-
ryczne, jak i wspó³cze�nie ¿yj¹ce; opracowywanie i wydawanie wielotomo-
wego Ilustrowanego s³ownika biograficznego Polonii �wiata; popularyzo-
wanie w �rodkach masowego przekazu, w publikacjach specjalistycznych
(m.in. w wydawnictwach typu who�s who) oraz przez organizowanie sym-
pozjów i konferencji naukowych osi¹gniêæ Polaków ¿yj¹cych za granic¹;
tworzenie archiwum osobowego Polonii, ze szczególnym uwzglêdnieniem
krajów europejskich i postaci wspó³cze�nie ¿yj¹cych; opracowywanie ikono-
graficznego rejestru Polonii �wiata.

Instytut, realizuj¹c wspomniane zadania statutowe, wspó³pracuje
z instytucjami naukowymi w kraju i za granic¹. Szczególnie blisk¹ wspó³-
pracê nawi¹za³ ze Stacj¹ Naukow¹ PAN w Pary¿u, z Instytutem Badañ
nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Polonijnym KUL w Lublinie, Akademi¹ Pe-
dagogiczn¹ w Krakowie, Polskim Stowarzyszeniem Autorów, Dziennikarzy
i T³umaczy w Europie oraz z Rad¹ Porozumiewawcz¹ Badañ nad Poloni¹
w Gorzowie Wielkopolskim. W kwietniu 1999 roku pomiêdzy IRB a Aka-
demi¹ �wiêtokrzysk¹ w Kielcach oraz w 2005 roku pomiêdzy IRB a Uni-
wersytetem Opolskim zosta³y podpisane oficjalne umowy dotycz¹ce wspó³-
pracy naukowej i wydawniczej.

Od dziesiêciu lat IRB, aby zainteresowaæ �rodowiska naukowe biogra-
fistyk¹ polonijn¹ oraz propagowaæ osi¹gniêcia i zas³ugi Polaków na obczy�-
nie, organizuje miêdzynarodowe sympozja biografistyki polonijnej z udzia-
³em wielu naukowców z ca³ego �wiata. Pierwsze sympozjum odby³o siê
w 1996 roku na Polskim Uniwersytecie na Obczy�nie w Londynie, a kolej-
ne: w 1997 roku w Pary¿u (organizowane wspólnie ze Stacj¹ Naukow¹ Pol-
skiej Akademii Nauk); w 1998 roku w Rzymie (wspólnie z Papieskim Uni-
wersytetem �w. Tomasza i Stacj¹ Naukow¹ PAN), dedykowane Ojcu �wiê-
temu Janowi Paw³owi II z okazji 20-lecia pontyfikatu; w 1999 roku we
Wiedniu (wspólnie z Akademi¹ �wiêtokrzysk¹ w Kielcach i Stacj¹ Nauko-
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w¹ PAN); w 2000 roku w Krakowie (wspólnie z Uniwersytetem Jagielloñ-
skim, Akademi¹ Pedagogiczn¹ w Krakowie i Akademi¹ �wiêtokrzysk¹
w Kielcach); w 2001 roku w Brukseli, w Kwaterze G³ównej NATO (pod pa-
tronatem Prezydenta RP); w 2002 roku w Watykanie, na Papieskim Uni-
wersytecie Urbaniañskim, oraz w 2004 roku w Stella Plage i Vaudricourt
(pod patronatem ministra kultury RP); w 2005 roku w Zakopanem (wspól-
nie z Akademi¹ �wiêtokrzysk¹ i Akademi¹ Pedagogiczn¹ w Krakowie);
w 2007 roku w Kielcach (wspólnie z Akademi¹ �wiêtokrzysk¹).

W tych dziesiêciu sympozjach, oprócz grupy naukowców z Polski oraz
przedstawicieli polskiego Sejmu, Senatu i Rz¹du, uczestniczyli naukowcy,
dziennikarze i osoby zainteresowane zagadnieniami polonijnymi z Argen-
tyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Kanady, Kolumbii, Litwy, Meksyku, Niemiec, Republiki
Po³udniowej Afryki, ze Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, z Ukra-
iny, W³och i Wielkiej Brytanii. Pierwsze trzy sympozja mia³y charakter
ogólny, od czterech lat natomiast spotkania maj¹ charakter specjalistycz-
ny. Sympozjum w Wiedniu po�wiêcone zosta³o losom Polek na obczy�nie;
krakowskie � teorii biografistyki, uczonym oraz pedagogom polskim dzia-
³aj¹cych na ró¿nych kontynentach oraz krakowianom w �wiecie; bruksel-
skie � Polakom i osobom polskiego pochodzenia w si³ach zbrojnych i poli-
cji pañstw obcych; rzymskie � duchowieñstwu polskiemu w �wiecie; w Stel-
la Plage dotyczy³o Polaków we Francji; w Zakopanem po�wiêcono Podha-
lanom w �wiecie, a sportowcom � polskim i polonijnym � w Kielcach. Po
ka¿dym sympozjum ukazuj¹ siê drukiem w formie ksi¹¿ki nades³ane i wy-
g³oszone referaty. Od piêciu lat reporta¿e z sympozjum transmitowane s¹
w TV Polonia.

W ramach popularyzowania osi¹gniêæ polskich emigrantów IRB wspó³-
pracuje tak¿e z instytucjami naukowymi, organizacjami polonijnymi oraz
pras¹, radiem i telewizj¹. I tak, z inicjatywy Instytutu zrealizowano 9 fil-
mów telewizyjnych, ukazuj¹cych dorobek Polaków na ró¿nych kontynen-
tach oraz opublikowano ponad 1000 artyku³ów w prasie polskiej i polonij-
nej. W ramach prac zleconych dla innych wydawnictw opracowano m.in.
kilkadziesi¹t biogramów do Encyklopedii Polonii i Polaków za granic¹,
przygotowywanej pod redakcj¹ prof. Kazimierza Dopiera³y z Zak³adu Ba-
dañ Narodowo�ciowych PAN w Poznaniu, oraz do Wielkiej encyklopedii
PWN. IRB od czterech lat wspó³pracuje ze Stacj¹ Polskiej Akademii Nauk
w Pary¿u, z któr¹ zorganizowa³ kilka spotkañ i konferencji naukowych
oraz uczestniczy w przygotowywaniu materia³ów do wydawanego �Rocz-
nika� Stacji. W 2000 roku Instytut wspó³organizowa³ z Konsulatem Gene-
ralnym RP w Brukseli i Stowarzyszeniem Dziennikarzy w Pary¿u (APAJ-
TE) I Salon Ksi¹¿ki Polonijnej, a z Instytutem Badañ nad Kultur¹ Polo-

19*
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nijn¹ w Monachium � I �wiatowe Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kul-
tury i Sztuki w Cannes. Instytut wspó³pracuje tak¿e z Muzeum Dyplomacji
i Uchod�stwa Polskiego Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

W celu podniesienia rangi i uznania warto�ci oraz znaczenia prac do-
tycz¹cych biografistyki polonijnej, w dniu 13 kwietnia 1996 roku z inicja-
tywy IRB zosta³ ustanowiony, pod patronatem Senatu RP, medal hono-
rowy �Polonia Semper Fidelis�, bêd¹cy form¹ uhonorowania zas³ug osób,
instytucji i stowarzyszeñ wspomagaj¹cych opracowywanie i wydawanie
Ilustrowanego s³ownika biograficznego Polonii �wiata oraz innych prac
dotycz¹cych biografistyki polonijnej. W latach 1996�1998 medale przyzna-
wa³a Kapitu³a pod patronatem marsza³ka Senatu (Adam Struzik), nato-
miast w latach 1998�2001 � pod patronatem ministra nauki, przewodni-
cz¹cego Komitetu Badañ Naukowych (prof. Andrzej Wiszniewski), pe³ni¹-
cego jednocze�nie funkcjê kanclerza Kapitu³y. W latach 2002�2003 kanc-
lerzem Kapitu³y by³ wiceprezes Rady Ministrów Jaros³aw Kalinowski. Od
2007 roku Kapitule przewodniczy³ Maciej P³a¿yñski, wicemarsza³ek Senatu
RP. W sk³ad Kapitu³y wchodzili m.in. minister kultury, wiceminister spraw
zagranicznych, wiceminister edukacji narodowej, wiceprezes KRRiTV, rek-
tor Polskiego Uniwersytetu na Obczy�nie, prezes Stowarzyszenia �Wspól-
nota Polska�, przedstawiciel Polski w UNESCO, przedstawiciele IRB. Me-
dale, wraz z sygnowanym przez kanclerza dyplomem, wrêczane s¹ podczas
uroczystych spotkañ w polskich placówkach dyplomatycznych lub przy
okazji znacz¹cych uroczysto�ci o charakterze polonijnym. Medal wybi³a
Mennica Pañstwowa wed³ug projektu artysty mieszkaj¹cego we Francji �
malarza Wojciecha Siudmaka.

W 2004 roku dziêki pomocy finansowej osób prywatnych, Senatu RP
i Stowarzyszenia �Wspólnota Polska� IRB utworzy³ sta³¹ Galeriê Malarst-
wa i Rze�by Polskiej i Polonijnej, zlokalizowanej na parterze pa³acu d�Hal-
loy w Vaudricourt, tworz¹c tematyczn¹ kolekcjê malarsko-rze�biarsk¹
pt. Koñ w malarstwie i rze�bie Polaków. S¹ to dzie³a takich artystów, jak:
Barbara Baniecka-Dziadzio (Polska), Ewa B³aszak de Julis (W³ochy), Sta-
nis³aw Bodes (Polska), Joanna Borowicz (Polska), Joanna Brzescinska-Ric-
cio (W³ochy), Jerzy Duda-Gracz (Polska), Bogdan Dziadzio (Polska), Sta-
nis³aw Eleszkiewicz (Francja), Maria Elsner Michalski (Francja), Alfred
Halasa (Kanada), Andrzej Heidrich (Polska), Wojtek Hoeft (Niemcy), An-
drzej Inglot (Francja), Ewa Jablonski (Austria), Alexander Jagelowitz
(Niemcy), Andrzej Janczewski (Australia), Andrzej Jeziorkowski (Polska),
Pawe³ Jocz (Francja), Jolanta Kalopsidiotis (Cypr), Stanis³aw Kaplewski
(Litwa), Halina Karska (Anglia), Gra¿yna Kazanecka (Polska), Krzysztof
Kasinski (Francja), Tomek Kawiak (Francja), Ryszard Konikowski (Austra-
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lia), Zygmunt Kowalski (Argentyna), Jan Krajewski (Polska), Anna Kro-
piowska (Francja), Czes³aw Krzos (Polska), Andrzej Kubat (Kanada), Ma-
rek Kubski (Austria), Mariola Kwasek de Villarreal (Ekwador), Jerzy
Kwiatkowski (Polska), Markus Lange-Czechowicz (Niemcy), Barbara Le-
onowicz-Babiak (Niemcy), Barbara Licha (Australia), W³adys³aw £awry-
nowicz (Litwa), Artur Majka (Francja), Lilia Mi³to (Litwa), Zofia Mosi¹dz
(Francja), Anne Naglik (Francja), Rozalia Nowak (Polska), Ludwika Ogo-
rzelec (Francja), Jerzy Ozga (Polska), Zofia Panasiuk (Francja), Micha³
Parazyski (Szwecja), Leon Piesowocki (Francja), Andrzej Radomski (Pol-
ska), Elena Rewucka (Mo³dawia), Bohdan Samulski (Belgia), Henryk Si-
kora (Polska), Wojciech Siudmak (Francja), Darek Sosnowski (Polska),
Marlena Szymczyk (Polska), Jan Sikora (Holandia), Grzegorz Soberski
(Francja), Andrzej Strumi³³o (Polska), Józef Szajna (Polska), Tadeusz
Tchórz (Polska), Joanna Troikowicz (Szwecja), Janusz Tyrpak (Dania),
Witold Urbanowicz (Francja), El¿bieta Wierzbicka (Francja), Zbigniew Wiêc-
kowski (Brazylia), Leszek Wi�niewski (Austria), Agnieszka Wrona (Polska).

W galerii oprócz sta³ej ekspozycji (96 obrazów) odby³y siê w 2004 roku
dwa wernisa¿e, m.in. wernisa¿ rze�biarski Jerzego Tepera z Warszawy pt.
Defensores Poloniae. Wystawa, która swoim tytu³em nawi¹za³a do dawnego
terminu z XVI wieku, okre�laj¹cego wybitnych obroñców Rzeczypospoli-
tej, by³a w zamy�le autora prób¹ przeprowadzenia pewnej linii w dziejach
Polski i ukazania postawy najwybitniejszych postaci wobec obrony Polski
i polsko�ci. Osadzone na marmurowych kostkach odlewy w br¹zie, utrzy-
mane w stylu realizmu klasycznego, przedstawia³y postacie: Jana III So-
bieskiego, Kazimierza Pu³askiego, Tadeusza Ko�ciuszki, Adama Mickie-
wicza, Fryderyka Chopina, Stanis³awa Moniuszki, Henryka Sienkiewicza,
Jana Paderewskiego, Józefa Pi³sudskiego, Romana Dmowskiego, W³ady-
s³awa Andersa, Stefana Wyszyñskiego i Jana Paw³a II. Uzupe³nieniem tej
galerii osobisto�ci by³y symboliczne rze�by Powstania Warszawskiego
i Katynia.

Na drugim wernisa¿u architekt Bohdan Samulski z Belgii zaprezento-
wa³ barwne i czarno-bia³e rysunki, ukazuj¹ce historiê jazdy polskiej w ci¹-
gu wieków oraz rysunki upamiêtniaj¹ce kawaleriê pancern¹ gen. Stanis³a-
wa Maczka.

Za sw¹ dzia³alno�æ pracownicy Instytutu Badañ Biograficznych uho-
norowani zostali: nagrod¹ francuskich historyków (z³oty medal); Nagrod¹
Naukow¹ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Nagrod¹ Polskiego Sto-
warzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie; Nagrod¹ Mia-
sta Kielce; Nagrod¹ Naukow¹ Rady Porozumiewawczej Badañ nad Po-
loni¹; srebrnym i br¹zowym medalem Fundacji �Stra¿ Mogi³ Polskich Bo-
haterów�; medalem za wybitne zas³ugi w dziedzinie tworzenia Muzeum
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Dyplomacji i Uchod�stwa Polskiego przy WSP w Bydgoszczy; nagrodami
honorowymi za najciekawsz¹ publikacjê podczas I i II Salonu Ksi¹¿ki Po-
lonijnej w Brukseli; nagrod¹ Serce dla Serc; nagrod¹ Fidelis Poloniae za
wybitne zas³ugi w umacnianiu wiêzi Polonii z krajem; nagrod¹ plebiscy-
tow¹ redakcji �G³osu Katolickiego� w Pary¿u; medalem �Pro Memoria�
przez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; nagrod¹ Labor
Omnia Vincit.

Publikacje ksi¹¿kowe Instytutu

1. Z. J u d y c k i: Kwartalnik biograficzny Polonii �Polacy w �wiecie� (17
numerów) Pary¿ 1992�2000.

2. A. & Z. J u d y c k i: Poles in Great Britain. Vol 1. London 1995.
3. Nadwi�lañskie odyseje. Red. B. D o b o s z  i  Z. J u d y c k i. Pary¿ 1995.
4. A. et Z. J u d y c c y: Les Polonais en France. Paris 1996.
5. A. & Z. J u d y c k i: Poles in Great Britain. Vol. 2. London 1998.
6. A. i Z. J u d y c c y: Polacy w Austrii. Lublin 1999.
7. Z. J u d y c k i  i  B. K l i m a s z e w s k i: Krakowianie w �wiecie. S³ownik

biograficzny. Toruñ 2000.
8. A. i Z. J u d y c c y: S³ownik biograficzny. Polonia. W: Encyklopedia

PWN. T. 6. Warszawa 2000.
9. A. i Z. J u d y c c y: Polacy w Belgii i Luksemburgu. S³ownik biograficz-

ny. Toruñ 2000.
10. Papie¿ S³owianin � zwiastun nadziei. Red. A. D o b r o ñ s k i, M. J a -

g o s z, A. J u d y c k a, Z. J u d y c k i, J. S ê k. Toruñ 2000.
11. A. i Z. J u d y c c y: Rodacy w obcych mundurach. S³ownik biograficz-

ny. Toruñ 2001.
12. A. et Z. J u d y c c y: Les Polonais en Belgique et au Luxembourg. [W jê-

zyku francuskim i flamandzkim]. Toruñ 2001.
13. A. i Z. J u d y c c y: W s³u¿bie Bogu i �wiatu. S³ownik biograficzny. To-

ruñ 2002.
14. Z. J u d y c k i  i  J. S i w e k: Kto jest kim w Kielcach. Informator biogra-

ficzny. T. 1. Toruñ 2002.
15. Z. J u d y c k i  i  J. S i w e k: Kto jest kim w Kielcach. Informator biogra-

ficzny. T. 2. Kielce 2004.
16. T. K r z e m i ñ s k i: Wspomnienia misjonarza. Red. Z. J u d y c k i. War-

szawa 2004.
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17. L. M a r c h w a c k a: O. Kazimierz Szymurski � niezmordowany ¿o³-
nierz na bo¿ym posterunku w�ród Polonii. Warszawa 2004.

18. E. C h o d u r s k a, A. i Z. J u d y c c y: Podhalanie. S³ownik biograficz-
ny. Vaudricourt�Zakopane 2005.

19. Z. J u d y c k i: Z³oty jubileusz kap³añstwa ks. Mieczys³awa Kuchciñ-
skiego OMI. [Broszura]. Vaudricourt 2006.

20. A. i  Z. J u d y c c y: Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu.
[Album]. Warszawa 2006.

21. A. i Z. J u d y c c y: Architekci polscy w �wiecie. [Album]. T. 1. Warsza-
wa 2006.

22. O. Konrad Stolarek � kap³an, ¿o³nierz, redaktor. Red. Z. J u d y c k i.
Warszawa 2007.

23. Z. J u d y c k i: Polscy sportowcy w �wiecie. S³ownik biograficzny. Kielce
2007.

24. Z. J u d y c k i  i  J. S i w e k: �wiêtokrzyskie biografie. S³ownik biogra-
ficzny. T. 1. Kielce 2007.

25. La paroisse Saint Stanislas et communauté polonaise de Calonne-Ri-
couart et Marles-les-Mines. Red. Z. J u d y c k i. Calonne 2007.

26. Losy Polaków. Materia³y III Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Rzy-
mie. Red. A. i Z. J u d y c c y. Lublin 1998.

27. Indeks hase³ �Polskiego s³ownika biograficznego�. T. 1�37. Red.
A. i Z. J u d y c c y. Lublin 1999.

28. Losy Polek. Materia³y IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Wied-
niu. Red. A. i Z. J u d y c c y. Lublin 1999.

29. Teoria biografistyki. V Miêdzynarodowe Sympozjum Biografistyki
w Krakowie. Red. A. J u d y c k a  i  B. K l i m a s z e w s k i. Lublin 2000.

30. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w si³ach zbrojnych i policji
pañstw obcych. Red. A. i Z. J u d y c c y. Toruñ 2001.

31. Duchowieñstwo polskie w �wiecie. Historia i wspó³czesno�æ. Red.
A. i Z. J u d y c c y. Toruñ 2002.

32. Les Polonais en France / Polacy we Francji. Red. A. i Z. J u d y c c y.
Warszawa 2004.

33. Podhalanie w �wiecie. Red. A. i  Z. J u d y c c y  i  H. ¯ a l i ñ s k i. Kra-
ków 2005.

34. A. � w i ¹ t e k: Wiersze z serca p³yn¹ce. Warszawa 2006.
35. Rodacy na stadionach �wiata. Materia³y Miêdzynarodowego Sympo-

zjum Biografistyki. Red. A. i Z. J u d y c c y. Kielce 2007.
36. E. C h o d u r s k a,  A.  i  Z. J u d y c c y: Podhalanie. S³ownik biograficz-

ny. T. 2. Zakopane 2007.
37. Z. J u d y c k i: Duchowni polscy w �wiecie. S³ownik biograficzny. Kielce

2008.
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�ród³a do dziejów poloników niemieckich
w zbiorach Gabinetu Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej

w Niemczech
w PIN � Instytucie �l¹skim w Opolu

Wprowadzenie

Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech utworzony zosta³ w sierp-
niu 2005 roku w Zak³adzie Badañ Historycznych i Niemcoznawczych PIN
� Instytutu �l¹skiego w Opolu1. Celem Gabinetu jest gromadzenie, opra-
cowywanie oraz udostêpnianie dorobku literackiego, publicystycznego oraz
naukowego osób i instytucji zwi¹zanych z szeroko pojmowanym �rodo-
wiskiem polskojêzycznym i emigracyjnym oraz polonofilskim w Niemczech,
w aspekcie wspó³czesnym. Dzia³alno�æ Gabinetu skierowana jest równie¿
na wielostronn¹ promocjê, która polega na prezentacji jego zasobów, na or-

1 W uroczysto�ci otwarcia Gabinetu, w marcu 2006 roku, wziêli udzia³ liczni go-
�cie z kraju i z zagranicy: przedstawiciele duchowieñstwa, ks. bp prof. dr hab. Jan Ko-
piec, który dokona³ aktu po�wiêcenia, i ks. prof. dr hab. Zdzis³aw Ma³ecki, naukowcy
z Opola, Katowic i Wroc³awia, studenci, bibliotekarze, wydawcy i spo³ecznicy. Uczest-
nicy spotkania mogli obejrzeæ najciekawsze egzemplarze kolekcji oraz zapoznaæ siê
z histori¹ ich pozyskania. Dyskutowano tak¿e z zaprzyja�nionymi z PIN � Instytu-
tem �l¹skim niemieckimi polonofilami: prof. Heinzem Kneipem i jego synem. Por.:
A. M a r c o l: Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech powsta³ przy PIN � Insty-
tucie �l¹skim w Opolu. ��l¹sk Opolski� 2006, nr 2, s. 69.
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ganizacji wystaw, spotkañ literackich, konferencji, og³aszaniu i partycypo-
waniu w publikacjach na tematy polsko-niemieckie, upowszechnianiu mul-
timedialnemu jego zasobów oraz na wspó³pracy z podobnymi placówkami
w Polsce i za granic¹.

Impulsem do powo³ania Gabinetu by³a troska o dalszy los wielu doku-
mentów i rozmaitych wydawnictw zwartych i ci¹g³ych, które znajdowa³y
siê na terenie Niemiec. Wa¿ne by³o zachowanie wydawnictw dipisowskich
z lat 1945�1950, wydawnictw emigracyjnych, solidarno�ciowych oraz po-
lonijnych i niemcoznawczych, które czêsto ulega³y zniszczeniu b¹d� nie
by³y nale¿ycie przechowywane, jak równie¿ s³abo by³y wykorzystywane
w obiegu naukowym. Dzisiaj stanowi¹ one trzon najcenniejszych zbiorów
Gabinetu, s³u¿¹c dobrze badaczom, studentom i innym osobom zaintere-
sowanym polsko-niemieck¹ tematyk¹2. Kolekcjonowana jest tu tak¿e pra-
sa polonijna i emigracyjna. W zasobach znajduje siê oko³o 100 tytu³ów
z lat 1945�2007, reprezentuj¹cych wszystkie o�rodki polskiej emigracji
w Niemczech, s¹ one zbierane i uzupe³niane na bie¿¹co3.

Gabinet gromadzi tak¿e multimedia i dokumenty dotycz¹ce ¿ycia spo-
³ecznego (korespondencje, plakaty, fotografie, druki ulotne, autografy, wy-
cinki prasowe itp.), zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ osób4, organizacji oraz insty-
tucji polonijnych, emigracyjnych i polonofilskich, przedstawiaj¹ce ich dzia-
³alno�æ na terenie Niemiec i nie tylko5. Podstaw¹ zbiorów jest kilka tysiê-
cy ksi¹¿ek i czasopism pochodz¹cych z kolekcji prywatnych, nale¿¹cych
m.in. do Marii Kalczyñskiej (Opole), Leonarda Paszka (Essen) � inicja-
torów powo³ania Gabinetu, badacza mniejszo�ci narodowych w Europie

2 Obecnie przygotowywane s¹ rozprawy doktorskie zwi¹zane z funkcj¹ Gabinetu,
m.in. na temat ksi¹¿ki dwujêzycznej (A. Marcol) i zbiorów dipisowskich (A. £akomy).

3 W zbiorach s¹ m.in. roczniki: �Ostatnich Wiadomo�ci� (Mannheim), �Archipela-
gu� (Berlin), �Pogl¹du� (Berlin), �Kuriera� (Hamburg), �Exodusu� (Monachium), �Sa-
mego ¯ycia� (Dortmund) oraz inne periodyki wydawane przez Polaków poza terytorium
Niemiec. Por.: M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k: Prasowe polonika niemieckie (ostatnie
XX-lecie XX w.). Opole 2004.

4 Kartoteka osobowa uwzglêdnia ponad 400 opisów biograficznych polonijnych,
emigracyjnych i polonofilskich twórców kultury. Wiêcej wiadomo�ci zob.: Polsko-nie-
miecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej ksi¹¿ki i prasy w Niemczech. Oprac.
M. K a l c z y ñ s k a. Opole 2001; M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k: Prasowe polonika...;
Jan Pawe³ II we wspomnieniach polsko-niemieckich. Oprac. M. K a l c z y ñ s k a, L. P a -
s z e k. Opole�Dortmund 2006.

5 Por.: M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k: Materia³y bibliograficzno-internetowe do
wspó³czesnych kontaktów ksi¹¿ki i mediów. Opole 2005; M. K a l c z y ñ s k a: Kultura
ksi¹¿ki polskiej w Niemczech. Katowice 2004; E a d e m: Kultura ksi¹¿ki i prasy Polo-
nii niemieckiej i instytucji jej promocji w �wietle dokumentów ¿ycia spo³ecznego 1990�
2004. W: Druki ulotne i okoliczno�ciowe. Warto�ci i funkcje. Red. K. M i g o ñ, M. S k a l -
s k a - Z l a t, A. ¯ b i k o w s k a - M i g o ñ. Wroc³aw 2006, s. 392�407.
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i niemcoznawcy Józefa Byczkowskiego (Opole), duchowieñstwa i przedsta-
wicieli �rodowisk polonijnych (Jana Andrzeja Piwarskiego, Anatola Ko-
byliñskiego), polonofilów niemieckich (m.in. Heinza Kneipa) oraz innych
naukowców krajowych (Joachima Glenska). S¹siedztwo specjalistycznej
biblioteki PIN � Instytutu �l¹skiego w Opolu dobrze s³u¿y idei tego przed-
siêwziêcia.

Funkcjonowanie Gabinetu wspieraj¹: bud¿et PIN � Instytutu �l¹skie-
go, dzia³ania organizatorów oraz ¿yczliwo�æ �rodowisk naukowych i po-
zyskiwani sponsorzy prywatni. Materia³y wydawnicze i rêkopi�mienne ko-
lekcjonuje siê tak¿e dziêki zakupom antykwarycznym i aukcyjnym oraz
wymianom i darom. Du¿ym wyró¿nieniem dla organizatorów Gabinetu by³
dar 50 tomów serii Polnische Bibliothek, przekazany do zbiorów w maju
2006 roku przez niemieck¹ Fundacjê Boscha. Seriê opracowa³ znakomity
t³umacz i popularyzator polskiej kultury w Niemczech Karl Dedecius6,
a wyda³ Deutsches Polen-Institut z Darmstadt, nak³adem Bosch Stiftung
ze Stuttgartu. Kolekcja ta nie ma sobie równych w polsko-niemieckim pro-
filu wydawniczym, zawiera bowiem wiêkszo�æ t³umaczeñ autorów polskich,
poczynaj¹c od dzie³ Jana Kochanowskiego, koñcz¹c na pisarzach wspó³cze-
snych. Piêkny dar niemieckiej Fundacji Boscha dla Opola stanowi praw-
dziw¹ ozdobê kolekcji poloników Gabinetu, udostêpnianych bezp³atnie
wszystkim zainteresowanym.

6 Karl Dedecius, ur. 20 maja 1921 roku w £odzi, eseista, t³umacz. Pochodzi ze spo-
lonizowanej rodziny niemieckiej. Maturê zda³ w Liceum im. S. ¯eromskiego w £odzi
(1939). W czasie II wojny �wiatowej przebywa³ w niewoli w ZSRR. W 1945 � w Niem-
czech, mieszka³ w Weimarze, od 1952 roku we Frankfurcie nad Menem. Pracowa³ jako
adiunkt i t³umacz naukowy w Niemieckim Instytucie Teatralnym (Deutsches Theater-
-Institut) (1950�1951). Do 1976 roku pracowa³ na stanowisku dyrektora wydzia³u to-
warzystwa ubezpieczeñ � Allianz we Frankfurcie nad Menem. T³umaczy poezjê i li-
teraturê polsk¹ i s³owiañsk¹. Wyk³ada³ na uniwersytetach niemieckich, m.in. w Hei-
delbergu, Moguncji, Frankfurcie nad Menem. Od 1979 roku jest na emeryturze. Za³o-
¿yciel i dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt (1979�1997). Celem Insty-
tutu jest wzajemne pog³êbianie znajomo�ci ¿ycia kulturalnego i duchowego Polaków
i Niemców przez pracê t³umaczeniow¹, naukow¹ i publicystyczn¹. Doktor honoris causa
uniwersytetów: w Kolonii (1976), £odzi (1990) i Toruniu (1995). Laureat Pokojowej
Nagrody niemieckich ksiêgarzy (1990), Nagrody Polskiego PEN Clubu (1965), Fundacji
Jurzykowskich w Nowym Jorku (1968), Polskiej Fundacji Kultury (1988), Andreasa
Gryphiusa (1997), Andrzeja Drawicza (2000). Cz³onek PEN Clubu (1967), Bayerische
Akademie für Sprache und Dichtung (1969).
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Struktura Gabinetu

Strukturê organizacyjn¹ Gabinetu tworz¹: biblioteka, archiwum i Salon
pod Pegazem. Zbiory biblioteczne podzielone zosta³y na kilka dzia³ów:
Kolekcja ksi¹¿ek � wydawnictw zwartych
1. Druki dotycz¹ce tematyki ogólnoeuropejskiej (kultura, nauka, sztuka).
2. Druki dotycz¹ce tematyki polsko-niemieckiej (polityka, kultura, nauka,

sztuka).
3. Polonika zagraniczne � wydawnictwa polskie powsta³e za granic¹ lub

na temat Polski. Wyodrêbniono polonika niemieckie i polonika inne (an-
gielskie, francuskie, w³oskie itd.). Wa¿ne i cenne s¹ zbiory dipisowskie
� druki przeznaczone dla podopiecznych obozów jenieckich z lat 1945�
1947. Ich proweniencja odzwierciedla stan powojennego ruchu wydaw-
niczego, nie tylko w Niemczech. Pocz¹tkowo ksi¹¿ki i prasa w jêzyku pol-
skim nap³ywa³y do Niemiec z o�rodków ju¿ wcze�niej dobrze zorganizo-
wanych (Londyn, Jerozolima). Z czasem powsta³y polskie wydawnictwa
tak¿e w Niemczech Zachodnich. Najwiêksze ich centra ulokowa³y siê
tam, gdzie przewa¿a³ ¿ywio³ polski. W Hanowerze Polski Zwi¹zek Wy-
chod�stwa Przymusowego wyda³ w latach 1945�1947 oko³o 200 tytu-
³ów polskich ksi¹¿ek, w tym du¿¹ liczbê podrêczników szkolnych i za-
wodowych, literatury piêknej i prasy. Ponadto w Hanowerze znany by³
wówczas Polski O�rodek Kulturalno-Artystyczny (POKA), prowadz¹cy
dzia³alno�æ wydawnicz¹7. Inne o�rodki umiejscowione by³y w Lipstadt,
gdzie powo³ano du¿e wydawnictwo ksi¹¿kowe �Jutro Pracy�, w Dachau,
gdzie dzia³a³o �S³owo Polskie�, w Bremie � Ksi¹¿nica Domu Polskie-
go, Stuttgarcie � Dom Ksi¹¿ki Polskiej; podobne firmy funkcjonowa³y
w Monachium, Dillingen i Freimann. W Celle dzia³a³a du¿a firma wy-
dawnicza Antoniego Mackiewicza, której nak³adem wychodzi³y przedruki
wydawnictw londyñskich oraz pismo �Stra¿nica�. Literaturê o�wiatow¹
drukowa³ Komitet Wydawniczy przy Biurze Rejestracji Specjalistów
PSW we Frankfurcie nad Menem. Liczne tomiki poezji emigracyjnej
ukazywa³y siê w serii Biblioteka Polaków Waldeck oraz nak³adem Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich w Niemczech. Dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹
zajmowa³y siê tak¿e inne organizacje i stowarzyszenia, jak: ZHP w Niem-
czech, Duszpasterstwo Polskie na terenie Niemiec, Polskie Oddzia³y
Wartownicze, Instytut Wydawniczy �Rod³o� w Murnau, Instytut Polskiej
Kultury i Pracy Narodowej �Ostoja� w Goslar, Stowarzyszenie Kultural-

7 H. M u z i o ³: Polski ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945�
1946. �Tygodnik Powszechny� 1980, nr 17, s. 5.
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no-O�wiatowe w Fuldzie, O�rodek Polski w Schwäbisch Gmund (ks.
Ignacy Rabsztyn), Komitet Polski w Monachium, Zwi¹zek Polaków
w Hamburgu i wiele innych. Aktywno�æ instytucji prowadz¹cych polskie
akcje wydawnicze by³a wówczas jeszcze nieskoordynowana, czêsto spon-
taniczna i s³abo zaplanowana. Organizatorzy starali siê, pomimo licz-
nych trudno�ci aprowizacyjnych, skutecznie zaspokajaæ bie¿¹ce potrze-
by o�wiatowe ludno�ci polskojêzycznej, przebywaj¹cej wówczas na tere-
nie Niemiec. Liczne przyk³ady druków dipisowskich z tych o�rodków
znajduj¹ siê w zbiorach Gabinetu. (Dostêpne w Internecie na stronach
www.polonika.opole.pl).

W strukturze ca³o�ci zbioru bibliotecznego przewa¿aj¹ jednak ksi¹¿-
ki najnowszej emigracji, szczególnie cenna jest publicystyka i literatu-
ra piêkna. W kolekcji s¹ wszystkie dzie³a m.in.: Ewy Marii Slaskiej �
za³o¿ycielki Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Literackiego WIR z Ber-
lina8; Janusza Rudnickiego � znanego literata, urodzonego na Opolsz-
czy�nie9, a mieszkaj¹cego obecnie w Hamburgu; Henryka Sporonia �
rodowitego �l¹zaka, zajmuj¹cego siê dokumentowaniem najnowszych
dziejów polsko-niemieckich10, Leszka Szarugi � syna Witolda Wirpszy,
wspó³pracownika paryskiej �Kultury�, autora licznych opracowañ literac-
kich i poetyckich, wydawanych g³ównie na emigracji i w drugim obiegu.
Do innych popularnych autorów najnowszej emigracji nale¿¹: Krzysz-
tof Niewrzêda z Berlina11, Józef Pless z Lubeki12, Krystyna Stru¿yna
z Monachium13, Dariusz Muszer z Hanoweru14 oraz wielu innych auto-
rów, opisanych w wydanych nak³adem Instytutu �l¹skiego w Opolu
ksi¹¿kach biograficzno-dokumentalnych15.

4. Dawne ksi¹¿ki XVIII�XIX wieku, polonika � w zbiorach specjalnych.
Pojedyncze egzemplarze przekazali Polacy w Niemczech.

8 Portret z ametystem. Gdañsk 1981; Dochodzenie. Pary¿ 1985, oraz numery polsko-
-niemieckiego periodyku �WIR�.

9 Mo¿na ¿yæ. Wroc³aw 1992; Cholerny �wiat. Wroc³aw 1994; Tam i z powrotem po
têczy. Warszawa 1997; M¹ka kartoflana. Wroc³aw 2000; Mój Wehrmacht. Wroc³aw 2004.

10 Z rodzinnych stron i emigracji. Chorzów 1999; W poszukiwaniu historycznej praw-
dy. Lublin 2004.

11 W poprzek. Szczecin 1998; popl¹tanie. Szczecin1999; pop³och. Szczecin 2000; po-
szukiwanie ca³o�ci. Bydgoszcz 1999.

12 Partner tancerki czarnej. Grudzi¹dz 1997; Obraz wyschniêtych wód. Grudzi¹dz
1997; Kalendarz artystyczny na 1998 rok [Lubeka 1997]; Pó³ na pó³. Kraków 2000.

13 Polskie Niemcy. Chorzów 1998; Góralu, czy ci nie ¿al. Opowiadania emigracyj-
ne. Chorzów 1998; Polska ³¹ka, czyli emigracyjne wspomnienia. Chorzów 1999.

14 Ksiêga zielonej kamizelki. Sopot�Hanower 1996; Die Freiheit riecht nach Vanil-
le. München 1999; Wszyscy moi nieznajomi. Szczecin 2003; Jestem ch³op. Szczecin 2004.

15 Katalog autorów zob.: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny..., M. K a l c z y ñ -
s k a, L. P a s z e k: Prasowe polonika niemieckie...
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5. Zbiory zwi¹zane z Janem Paw³em II. Opracowania naukowe autorstwa
emigracji i Polonii � poezje, t³umaczenia na jêzyk niemiecki i inne po-
lonika papieskie16.

Kolekcja czasopism � wydawnictw ci¹g³ych
1. Czasopisma polskie wydawane w Niemczech, wszystkie wa¿niejsze ty-

tu³y z o�rodków polskich w Niemczech: Hamburg � �Kurier�, �Kalejdo-
skop�, Berlin � �Kurier Polonika�, �Gazetka�, �S³owo�, Monachium �
�Exodus�, Dortmund � �Samo ¯ycie�, Hanower � �Nasze S³owo�, Ober-
hausen � �Kurier Gdañskiej�, pismo restauracji Gdañska, Essen �
�Kwartalnik Kulturalny Piast�, pismo Klubu Polskiego Piast, Messel �
�Zarys�, i wiele innych cennych tytu³ów prasowych17.

2. Czasopisma niemieckie i polsko-niemieckie: �Kafka�, �Ansichten�, �Dialog�.
3. Czasopisma polonijne wydawane we Francji, w Austrii, na Litwie, w USA

i innych krajach.
4. Czasopisma wydawane w kraju, dotycz¹ce tematyki polonijnej: �Biule-

tyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska�, �Forum Polonijne�.

Czasopisma Polonii niemieckiej podzielono, zgodnie z ich tre�ci¹, na na-
stêpuj¹ce dzia³y:
� biuletyny organizacji i stowarzyszeñ polonijnych;
� pisma specjalistyczne: literackie, historyczne i religijne;
� pisma spo³eczno-kulturalne;
� pisma informacyjno-reklamowo-rozrywkowe.
Kolekcja zbiorów audiowizualnych i pokrewnych
1. Filmy video (z uroczysto�ci polonijnych).
2. P³yty CD, m.in. periodyk �Pro Polonia� (wyd. Szwajcaria).
3. Fotografie (ze spotkañ polonijnych).
4. Ksi¹¿ka multimedialna.
Zbiory archiwalne

Na zbiory te sk³adaj¹ siê zespo³y dokumentów: o proweniencji polonij-
nej, niemieckiej oraz polskiej. W ka¿dym sektorze tych zespo³ów wyró¿nio-
no: zespo³y dokumentów osobistych i dokumentów instytucji.
1. Zespó³ proweniencji polonijnej:

� dokumenty osobiste / autorskie: m.in. materia³y pracowników mona-
chijskiej rozg³o�ni Radia Wolna Europa, Teatru Polskiego w Kilonii,
autografy autorów, badaczy i przedstawicieli ¿ycia spo³ecznego; prace
literackie, naukowe i artystyczne Polaków (zebrane przy opracowywa-
niu niemieckich poloników biograficznych, prasowych i papieskich);

16 Duchowieñstwo polskie w �wiecie. Red. A. i Z. J u d y c c y. Toruñ 2002; W.M. Z a -
r ê b c z a n: Polacy w Watykanie. Pelplin 2004; Jan Pawe³ II we wspomnieniach polsko-
-niemieckich..., i inne.

17 Por.: M. K a l c z y ñ s k a, L. P a s z e k: Niemieckie polonika prasowe...
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� dokumenty instytucji / nieautorskie: instytutów kultury polskiej w Lip-
sku, Berlinie, Düsseldorfie, Polskiej Misji Katolickiej (gazetki parafial-
ne, korespondencje, ulotki), miêdzynarodowych targów ksi¹¿ki (ka-
talogi, fotografie, ulotki), Roku Polsko-Niemieckiego, imprez polonij-
nych i polsko-niemieckich, ksiêgarñ, wydawnictw (wycinki prasowe,
foldery, reklamówki, fotografie, wizytówki, plakaty itp.) i inne18.

2. Zespó³ proweniencji niemieckiej:
� dokumenty osobiste / autorskie: prace literackie, naukowe, artystycz-

ne i inne (materia³y zebrane przy opracowywaniu poloników biogra-
ficznych, prasowych i papieskich);

� dokumenty instytucji / nieautorskie: fundacji, towarzystw, miêdzy-
narodowych targów ksi¹¿ki, wydawnictw, ksiêgarñ (wycinki praso-
we, fotografie, plakaty katalogi wydawnicze i inne).

3. Zespó³ proweniencji polskiej:
� dokumenty osobiste / autorskie: materia³y polsko-niemieckiego leksy-

konu biograficznego, materia³y prasowe poloników niemieckich, pra-
ce licencjackie i magisterskie przygotowywane na Uniwersytecie �l¹-
skim w Katowicach na temat polonijnych i polsko-niemieckich kontak-
tów kulturowych, i inne opracowania (por. www.polonika.opole.pl);

� dokumenty instytucji / nieautorskie: informatory, druki ulotne (Cen-
trum Informacji o Ksi¹¿ce Niemieckiej, instytucji �l¹skich, mniejszo�ci
niemieckiej i inne).

Eksponaty rzeczowe
W sk³ad tej kolekcji wchodz¹ przekazane do zbiorów obrazy, grafiki, fo-

tografie, rysunki: m.in. Andrzeja Piwarskiego z Berlina, Roberta Szeców-
ki z Hamburga, Arna Giesego z Wesseling, Ambasady Niemieckiej i inne,
a tak¿e pami¹tkowe proporczyki, kalendarze i inne gad¿ety zwi¹zane z pro-
filem pracy Gabinetu.

Formy dzia³alno�ci Gabinetu

Gabinet prowadzi tak¿e dzia³alno�æ wystawow¹, promocyjn¹ i wydaw-
nicz¹. W latach 2005�2008 odby³o siê kilka wystaw zorganizowanych na
podstawie dokumentacji ksi¹¿kowej, prasowej oraz archiwalnej, pochodz¹-
cej ze zbiorów Gabinetu. W kolejno�ci pokazano: Prasowe polonika niemiec-
kie (Opole 2004, 2005); Zbiory dipisowskie i emigracyjne (Szczecin 2005);

18 Por.: M. K a l c z y ñ s k a: Kultura ksi¹¿ki i prasy Polonii niemieckiej i instytucji
jej promocji w �wietle dokumentów ¿ycia spo³ecznego...
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Jan Pawe³ II a Polonia i emigracja (Opole 2006); Arno Giese i jego pasje
twórcze (Opole 2006); Wydawnictwa PMK w Niemczech (Opole 2006); Piotr
Roguski � naukowiec i poeta (Opole 2006); Hanz i Matthias Kneippo-
wie � polonofile niemieccy (Opole 2006); Wydawnictwa heraldyczne i ge-
nealogiczne (Opole 2007); Polscy poeci w Niemczech (Opole 2007); Polonij-
ne Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego w zbiorach Gabinetu (styczeñ 2008); Po-
lonia niemiecka w wydawnictwach M. Kalczyñskiej i L. Paszka (Berlin
2008).

Pracownicy i wspó³pracownicy Gabinetu swoje dokonania naukowe
i popularnonaukowe upowszechniaj¹ drukiem. �rodki na wydania ksi¹¿ek
pozyskiwane s¹ od sponsorów krajowych i polonijnych. W latach 2004�
2006 wydano kilka prac zwartych o tematyce polsko-niemieckiej:
1. M. Kalczyñska, L. Paszek: Niemieckie polonika prasowe. Opole: PIN �

Instytut �l¹ski 2004. Ksi¹¿ka jest trójcz³onowym opracowaniem biblio-
graficzno-biograficznym. Rejestruje 65 tytu³ów pism polskojêzycznych
wydawanych w Niemczech w latach 1989�2004, prezentuje 80 biogra-
mów pracowników polskich mediów w Niemczech, w tym redaktorów,
wydawców, dziennikarzy oraz ich promotorów. Uwzglêdnia tak¿e za-
warto�æ wybranych tytu³ów pism spo³eczno-kulturalnych.

2. M. Kalczyñska, L. Paszek: Materia³y bibliograficzno-internetowe do
wspó³czesnych polsko-niemieckich kontaktów ksi¹¿ki i mediów oraz
dziedzin pokrewnych. Opole: PIN � Instytut �l¹ski 2005. Ksi¹¿kê po-
dzielono na dwie czê�ci. W pierwszej zarejestrowano 1187 publikacji dru-
kowanych w Polsce i Niemczech. W drugiej � opracowano ponad 640
adresów internetowych osób i instytucji zwi¹zanych z tematyk¹ polsko-
-niemieck¹. Materia³ internetowy podzielono na nastêpuj¹ce dzia³y: Por-
tale i serwisy Polonii niemieckiej, Polacy i Niemcy, Literatura, Sztuka,
Muzyka, Nauka, Fundacje, Muzea, Media, Stowarzyszenia i Religia.

3. Jan Pawe³ II we wspomnieniach polsko-niemieckich. Katowice�Dort-
mund: PIN � Instytut �l¹ski, Polska Misja Katolicka, Redakcja �Samo
¯ycie� 2006. Ksi¹¿ka powsta³a po �mierci Jana Paw³a II. Polacy i Niem-
cy przekazali kilkaset osobistych relacji zwi¹zanych z Wielkim Polakiem.
Praca jest ho³dem z³o¿onym Ojcu �wiêtemu jako znak mi³o�ci i szacunku
�rodowisk polsko-niemieckich. Pracê podzielono na cztery czê�ci. W pierw-
szej znalaz³y siê wypowiedzi dostojników Ko�cio³a katolickiego z Polski
i Niemiec. Druga czê�æ to eseje, które napisali znani autorzy, specjali�ci
tematyki polsko-niemieckiej, specjalnie dla tego opracowania, m.in. ks.
Ryszard Iwan z Niemiec i red. Jan Poniewierski z Krakowa. Czê�æ trze-
cia zawiera wspomnienia osób ze �rodowisk polsko-niemieckich, a czwar-
ta � dokumentacjê bibliograficzn¹ � papieskie polonika niemieckie.
Ca³o�æ uzupe³niaj¹ liczne, kolorowe fotografie i cytaty z przemówieñ
Jana Paw³a II.
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4. W planach znajduj¹ siê kolejne prace wydawnicze, m.in. dalsze czê�ci
Polsko-niemieckiego leksykonu biograficznego oraz opracowania doty-
cz¹ce ludzi sztuki i nauki w polsko-niemieckim dialogu. Zbierane s¹ tak-
¿e wspomnienia Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech. Na dzia³alno�æ
promocyjn¹ Gabinetu sk³ada siê ponadto funkcjonowanie Salonu pod
Pegazem. Spotykaj¹ siê tam osoby zainteresowane tematyk¹ europej-
sk¹, polsko-niemieck¹, polonijn¹ i emigracyjn¹. Go�æmi Salonu byli
m.in.: red. Tomasz Nowiñski, który mówi³ o swej reemigracji z USA i jej
powodach (22 kwietnia 2006), prof. Piotr Roguski z Kolonii, omawiaj¹-
cy temat: Polacy w Niemczech � formy uczestnictwa w kulturze (2 czerw-
ca 2006). Go�ciem Salonu by³ tak¿e prof. Heinz Kneip z Regensburga;
przygotowa³ on wyk³ad Dialog polsko-niemiecki w okowach uprzedzeñ,
stereotypów, ale i wzajemnego uznania (21 czerwca 2006). Salon odwie-
dzi³ równie¿ Arno Giese, red. prasy polonijno-emigracyjnej, mieszkaj¹-
cy w Nadrenii-Westfalii i Pile. Skupi³ siê na relacjach polsko-niemieckich
w zakresie kultury � Drogi ku sobie. Niemiec zauroczony polsk¹ kul-
tur¹ i nie tylko... (20 wrze�nia 2006). W listopadzie 2006 roku go�ci³
w Opolu ks. rektor Stanis³aw Budyñ, który mówi³ o historii i wspó³cze-
sno�ci Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Spotkanie to by³o okazj¹
do promocji ksi¹¿ki Jan Pawe³ II we wspomnieniach polsko-niemiec-
kich. W listopadzie 2006 roku w Opolu i 12 stycznia 2007 roku w Dort-
mundzie odby³a siê uroczysta promocja tej ksi¹¿ki. Rok 2007 rozpocz¹³
siê od spotkania z Janem Skower¹, za³o¿ycielem Instytutu Genealogii
i Heraldyki w Kolonii oraz Klubu Polskiego �Korona� i pisma monarchi-
stycznego �Herold�. Wyk³ad dotyczy³ tematu: Monarchia czy republika?
Na przyk³adzie do�wiadczeñ europejskich (11 kwietnia 2007). Nastêpne
spotkanie odby³o siê z Agat¹ Kalinowsk¹-Bouvy z Pary¿a, prezes Sto-
warzyszenia Autorów, T³umaczy i Dziennikarzy Polskich w Europie
(APAJTE) (6 czerwca 2007). Opowiedzia³a o dzia³alno�ci Stowarzysze-
nia i zaprezentowa³a sw¹ twórczo�æ literacko-poetyck¹. Ka¿dy z go�ci
Salonu po spotkaniu otrzyma³ pami¹tkowy dyplom �Z³otego Pegaza�
oraz zosta³ honorowym cz³onkiem klubu.

Wspó³praca
Gabinet wspó³pracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granic¹,

m.in. z Deutsches Polen Instytut z Darmstadt, Instytutem Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach, media-
mi polonijnymi w Niemczech, Centralnym Archiwum Polonii w Orchard
Lake w USA, ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, z Bibliotek¹ Narodo-
w¹ w Warszawie, Bibliotek¹ Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzk¹ Biblio-
tek¹ Publiczn¹ w Opolu, PMK w Niemczech, Instytutem Biografistyki Po-
lonijnej z Francji i ze Stowarzyszeniem Autorów, T³umaczy i Dziennikarzy
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w Europie (APAJTE)19, oraz z Domem Polskim w Berlinie. Od 2007 roku
Gabinet ma swoj¹ stronê internetow¹ (www.polonika.opole.pl).

W kwietniu 2008 roku odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Stowarzysze-
nia Ochrony Poloników Niemieckich. Inicjatywê poparli przedstawiciele emi-
gracji, Polonii, bibliotekarze, naukowcy, administracja lokalna.

Twórcy Gabinetu zwracaj¹ siê do wszystkich osób oraz organizacji i in-
stytucji polonijnych w Niemczech z gor¹c¹ pro�b¹ o przekazywanie pami¹-
tek oraz innych dokumentów, które stanowi¹ �wiadectwo ich dzia³alno�ci
i wk³adu w polsko-niemieckie kontakty w najnowszej historii Europy. Bê-
dziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce idei ochrony po-
loników niemieckich. Zainteresowane osoby zapraszamy do wspó³pracy
i odwiedzin Gabinetu w Opolu. Im wiêcej bêdzie inicjatyw dokumentuj¹-
cych nasze dziedzictwo narodowe, tak¿e tych tworzonych poza granicami
Polski, tym nasza wiedza na ten temat bêdzie szersza. W dobie kolejnej
wzmo¿onej emigracji wydaje siê to nieodzowne, tak¿e poza obszarem Nie-
miec.

19 www.apajte.europolonia.org

20 Kultura...
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Fot. 1. Strona internetowa Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech.
PIN � Instytut Śląski w Opolu



Agata Kalinowska-Bouvy
Pary¿ (Francja)

Promocja ksi¹¿ki i prasy polonijnej
w dzia³alno�ci Polskiego Stowarzyszenia

Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy
w Europie � APAJTE1

Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie
� APAJTE, zosta³o za³o¿one w Pary¿u w 1994 roku z inicjatywy dzienni-
karza Bogdana Dobosza, przez grupê kilku energicznych osób, w�ród któ-
rych znale�li siê m.in. Zbigniew Judycki, Ludwik Lewin, Ryszard Zienkie-
wicz i Franciszek Æwik. To francuskie, z racji jego utworzenia we Francji
na lokalnych prawach, ogólnie zwanych �z roku 1901�, Stowarzyszenie
mia³o na celu zgrupowanie i otoczenie opiek¹ przede wszystkim polonijnych
autorów, dziennikarzy i t³umaczy.

Do Stowarzyszenia mo¿e nale¿eæ ka¿dy zaakceptowany przez zarz¹d
autor (pisarz, poeta, eseista, autor opracowañ specjalistycznych etc.), dzien-
nikarz (w ostatnich latach, id¹c z duchem postêpu, rozszerzono pojêcie
dziennikarza � z prasowego na internetowych, radiowych, telewizyjnych)
lub t³umacz, którego przynajmniej jednym z jêzyków pracy jest jêzyk pol-
ski, i który ma publikacje ksi¹¿kowe lub prasowe ukazuj¹ce siê na terenie

1 APAJTE 10, allée des Boeures / 789124 Mareil-sur-Mauldre / France
tel.: +33 1 30 90 79 54 / fax: +33 1 30 90 68 62 / e-mail: apajte@tiscali.fr

20*
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starego kontynentu. St¹d w nazwie Stowarzyszenia okre�lenie �w Europie�.
Miejsce zamieszkania, narodowo�æ ani obywatelstwo nie stanowi¹ kryte-
rium przynale¿no�ci. Po piêtnastu latach swego istnienia Stowarzyszenie
reprezentuj¹ cz³onkowie rozsiani po ca³ym �wiecie � od Syberii po Ekwa-
dor. Od chwili powstania przewinê³o siê przez APAJTE ponad 320 osób.
Jest kilka kategorii cz³onkowskich, poczynaj¹c od cz³onka zwyk³ego, koñ-
cz¹c na honorowym.

Utworzenie takiej organizacji by³o konieczne, aby osi¹gn¹æ konkretny
cel umo¿liwienia wykonywania zawodu publicysty na emigracji, w szcze-
gólno�ci dotyczy to dziennikarzy i autorów. Nale¿y przy tym wyja�niæ, ¿e
o ile t³umacz mo¿e, wcze�niej czy pó�niej, wykonywaæ swój zawód na ob-
czy�nie, o tyle dziennikarz i autor praktycznie nie. Ze zrozumia³ych przy-
czyn ¿adna redakcja nie zechce, aby o sprawach jej kraju wypowiada³ siê
obcy cz³owiek, nawet je�li doskonale opanowa³ jêzyk. Pozostawa³o zatem
pisanie do mediów polonijnych, ale te maj¹, jak wiemy, skromne warunki,
co nie pozwala dziennikarzowi znale�æ etatu, a w konsekwencji � wej�æ
w szeregi tej grupy zawodowej uznanej w danym kraju. Dziennikarz po-
lonijny pisywa³ zatem w wiêkszo�ci za darmo, wykonuj¹c inny zawód, aby
prze¿yæ. Dostêp do serwisu prasowego mia³ praktycznie zamkniêty, tote¿
wiele tematów, które móg³by zaproponowaæ w kraju ojczystym, jako wol-
ny korespondent, by³o dla niego nieosi¹galnych.

Sytuacja pisarza by³a (i nadal jest) jeszcze gorsza. Jak wiadomo, au-
torzy na ca³ym �wiecie borykaj¹ siê z problemami publikowania we w³a-
snym kraju. Co dopiero mówiæ o cudzoziemcu, którego jêzyk ojczysty, ze
specyficznymi znakami diakrytycznymi, nastrêcza³ swego czasu karko³om-
nych trudno�ci wydawcom. Obecnie technika komputerowa rozwinê³a siê
i udoskonali³a, ale nie mo¿na zapominaæ, ¿e kilkana�cie lat temu by³ to
powa¿ny problem. Na po³o¿enie autorów wp³ywa³a te¿ stosunkowo ma³a
liczba potencjalnych czytelników, wiadomo, ¿e nie op³aca siê wydawanie
ma³ych nak³adów. Poprawa warunków i mo¿liwo�ci wykonywania zawo-
du by³a w pierwotnych za³o¿eniach polem dzia³ania Stowarzyszenia, któ-
re, zgodnie z przyjêtym statutem, za g³ówne cele przyjmuje m.in.: wspie-
ranie wydawania warto�ciowych prac zwi¹zanych z polskim pi�miennic-
twem, a wiêc zarówno dzie³ literackich, jak i prac dziennikarskich i prze-
k³adowych czy innych tekstów o u¿yteczno�ci publicznej; organizowanie
spotkañ zawodowych, konferencji, kongresów i wieczorów autorskich; na-
gradzanie prac literackich i dziennikarskich; prowadzenie w³asnej dzia³al-
no�ci wydawniczej oraz klubowej dla stowarzyszonych, a przede wszystkim
wydawanie �Biuletynu Informacyjnego�, dziêki któremu, korzystaj¹c jed-
nocze�nie z interpretacji przepisów prawa, mo¿na staraæ siê o konkretne
korzy�ci dla dziennikarzy.
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Nale¿y w tym miejscu wyja�niæ, ¿e sytuacja francuskiego dziennikarza
prasy periodycznej jest taka sama jak dziennikarza polonijnego, szczegól-
nie w jednym punkcie � w razie braku etatów nie uznaje siê ich za stu-
procentowych dziennikarzy, a zatem swoj¹ prac¹ na ¿ycie zarobiæ nie s¹
w stanie. W obronie praw takich dziennikarzy powsta³ we Francji przed
115 laty Zwi¹zek Zawodowy Dziennikarzy Prasy Periodycznej � SJPP,
który dzi� jest jedn¹ z najstarszych tego typu instytucji w Europie.

�Biuletyn Informacyjny APAJTE�

W celu realizacji za³o¿eñ statutowych w 1997 roku utworzono �Biule-
tyn Informacyjny APAJTE�, który nastêpnie uzyska³ miêdzynarodowy
numer czasopisma ISSN. Posiadanie oficjalnego tytu³u prasowego jest, jak
do tej pory, najwiêkszym atutem i osi¹gniêciem, daj¹cym konkretne korzy-
�ci zrzeszonym. Maj¹c w³asny tytu³, Stowarzyszenie domaga siê prawa do
swej karty prasowej, aby zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym we Francji
zapewniæ swym cz³onkom dostêp do informacji, na potrzeby wydawanego
�Biuletynu Informacyjnego APAJTE�. Takie stanowisko APAJTE w pe³ni
popar³ swego czasu zwi¹zek SJPP, pozostaj¹cy ze Stowarzyszeniem w ko-
le¿eñskich stosunkach2. APAJTE uzyska³o prawo do darmowego korzysta-
nia i przedruku w t³umaczeniu artyku³ów z poradami prawnymi dla dzien-
nikarzy, które SJPP publikuje na swoich ³amach.

�Biuletyn Informacyjny APAJTE�, w roku 2007 obchodzi³ jubileusz 10-
-lecia. Ogó³em do koñca 2007 roku wysz³o dwadzie�cia siedem numerów. Po-
wo³any przeze mnie do ¿ycia tytu³, który po raz pierwszy ukaza³ siê w pa�-
dzierniku 1997 roku, by³ niepozorn¹, 4-stronnicow¹ broszur¹ formatu A5,
zawieraj¹c¹ ledwie kilka informacji o sk³adzie ówczesnego zarz¹du, profilach
sekcji, nagrodzie Lutetia oraz imprezach kulturalnych. Ten pierwszy numer
zast¹pi³ korespondencjê APAJTE, któr¹ po walnym zgromadzeniu Stowa-
rzyszenie wysy³a³o do zrzeszonych. W takiej formie ukaza³o siê piêæ pierw-
szych numerów. Od numeru trzeciego, w 1998 roku, pojawi³y siê teksty au-
torstwa tych cz³onków, którzy zechcieli nades³aæ komunikaty. Zamieszcza-
no noty i og³oszenia informacyjne, a tak¿e adresy internetowe oraz infor-
macje o sukcesach naszych cz³onków, je�li zechcieli siê nimi podzieliæ.

2 Dla pe³niejszego podkre�lenia przyjacielskich stosunków miêdzy naszymi orga-
nizacjami, kilka lat temu na zaproszenie wst¹pi³am do tego zwi¹zku zawodowego,
tworz¹c w ten sposób precedens, by³am bowiem pierwsz¹ cudzoziemk¹ w SJPP, jaka
nie pisywa³a do francuskojêzycznej prasy w chwili wst¹pienia.
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W numerze 4., z 1999 roku, opublikowano miniaturkê artyku³u �
fragment z listu cz³onka, misjonarza z Brazylii, ksiêdza Piotra Andrzejew-
skiego. Pojawi³y siê te¿ pierwsze informacje o nowych ksi¹¿kach, które nad-
sy³ali cz³onkowie z ró¿nych krajów.

Numer 6., z wrze�nia 1999 roku, by³ numerem prze³omowym w histo-
rii biuletynu, który zacz¹³ wychodziæ w formacie A4 i przez kolejne sze�æ
numerów liczy³ 6 stron. Pó�niej wiele razy mia³ on 10, a nawet 12 stron.
Numery 24. i 25., najgrubsze, zawiera³y a¿ 14 stron. Jubileuszowy numer
zaproponowa³ te¿ novum � wk³adkê w jêzyku francuskim, poniewa¿ w sto-
warzyszeniu znalaz³a siê grupa dziennikarzy francuskich, zajmuj¹cych siê
w swej pracy Polsk¹ i problematyk¹ Polski i Polonii.

Historyczny numer 6. prezentowa³ jedynie artyku³y, kolejne numery
zosta³y natomiast wzbogacone zdjêciami, i to czêsto w kolorze, nie tylko na
ok³adce, ale i wewn¹trz numeru. Pojawi³a siê tak¿e stopka �Biuletynu In-
formacyjnego APAJTE�. W roku 1999 wydano cztery numery �Biuletynu
Informacyjnego APAJTE�, który w swojej 10-letniej historii jeszcze jeden raz
pojawi³ siê jako kwartalnik � w 2001 roku Oficjalnie wydawany jest on od
2 do 4 razy w roku, nieregularnie. Numery 6., 7. i 8. proponowa³y na tyl-
nej ok³adce rubrykê Mozaika, by³ to dos³owny i przeno�ny kola¿ informa-
cji. Nastêpne biuletyny przeznacza³y tê przestrzeñ najczê�ciej na informa-
cje promuj¹ce tytu³y periodyków polonijnych bêd¹cych pod redakcj¹ cz³on-
ków stowarzyszenia, nowo�ci wydawnicze oraz informacje wspó³organiza-
torów imprez APAJTE.

Egzemplarz 10., z 2001 roku, mia³ ju¿ numeracjê ISSN. Jednocze�nie
�Biuletyn Informacyjny APAJTE� zosta³ zarejestrowany jako �francuski
periodyk w jêzyku obcym, wydawany nieregularnie i ukazuj¹cy siê od roku
1997�. S¹d przyzna³ mi status �dyrektora� biuletynu, którego do dzi� po-
zostajê wydawc¹ w ramach pracy spo³ecznej. Wsteczna rejestracja publi-
kacji, siêgaj¹ca do jego pocz¹tków z roku 1997, by³a mo¿liwa dziêki z³o¿e-
niu wszystkich archiwalnych numerów. W roku rejestracji biuletyn otrzy-
ma³ te¿ pierwsz¹ dotacjê od Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�, która do
dzi� wspomaga jego edycjê, finansuj¹c wiêksz¹ czê�æ kosztów druku i kol-
porta¿u. Biuletyn ukazuje siê dziêki pracy spo³ecznej, wszystkie artyku³y
i zdjêcia s¹ zamieszczane w biuletynie gratisowo.

Od pocz¹tku publikowania �Biuletynu Informacyjnego APAJTE� jako
redaktor naczelny zaprasza³am do wspó³redagowania i tworzenia pisma
chêtnych cz³onków APAJTE oraz zaprzyja�nionych kolegów dziennikarzy
ze �wiata, którzy chêtnie dziel¹ siê swoimi materia³ami. Do tej pory uka-
za³o siê ponad 200 artyku³ów, komunikatów i notatek. Wydrukowano po-
nad 570 zdjêæ i ilustracji na blisko 190 stronach, które nale¿y przemno¿yæ
przez nak³ad 300 egzemplarzy, aby móc uzmys³owiæ sobie ogrom pracy, jaki
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poch³onê³o to spo³eczne dzie³o, realizowane bez profesjonalnych �rodków
drukarskich.

Prasowe korzy�ci i problematyka prasy polonijnej
w dzia³alno�ci APAJTE

Stowarzyszeniowa karta prasowa, wspomniana wcze�niej, szeroko ho-
norowana, pozwala na uzyskanie wielu akredytacji, umo¿liwia bezp³atne
wej�cia na wiêkszo�æ wystaw, salonów, targów, i to praktycznie na ca³ym
�wiecie. APAJTE mo¿e siê m.in. pochwaliæ uzyskaniem akredytacji do Pa-
³acu Elizejskiego oraz respektowaniem karty nawet w odleg³ym Bangko-
ku. Niestety, mimo i¿ Stowarzyszenie cieszy siê poparciem instytucji polskich,
uzyskawszy ju¿ kilkakrotnie senackie dotacje, w ojczy�nie nadal traktuje
siê je marginalnie, a karta presse respektowana jest niezmiernie rzadko.

W trosce o zrzeszonych, pragn¹c zapewniæ i u³atwiæ im dziennikarsk¹
pracê, w 1998 roku podpisano umowê z miesiêcznikiem �Pro Polonia�, w któ-
rym Stowarzyszenie redaguje dzia³ ¯ycie paryskie. W podobny sposób prze-
biega³a wspó³praca z wydawanym do niedawna w D¹browie Tarnowskiej
periodykiem �Czas Polonii�. Pisma ju¿ nie ma � zniknê³o w momencie �mier-
ci redaktora Jerzego Rzeszuty, wydawcy i redaktora naczelnego tego tytu-
³u. Obecnie Stowarzyszenie dysponuje ju¿ stronami internetowymi �www�3,
na których cz³onkowie mog¹ proponowaæ swe artyku³y i komunikaty, pre-
zentowaæ w³asny dorobek i biogramy.

W okresie 15 lat dzia³alno�ci Stowarzyszenie APAJTE wspó³organizo-
wa³o wiele imprez o charakterze kulturalnym. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿y zaliczyæ wystawê fotograficzn¹ Regards Divers oraz konferencjê na
temat przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej w 1999 roku. Wspólnie
z Instytutem Biografistyki Polonijnej oraz Instytutem Badañ nad Kultur¹
Polonijn¹ w Monachium APAJTE ju¿ czterokrotnie bra³o udzia³ w pracach
organizacyjnych �wiatowego Polonijnego Spotkania Intelektualistów, Lu-
dzi Kultury i Sztuki w Cannes (2000), w Barcelonie (2001), w Monachium
(2003) oraz w Opolu (2006). W Opolu tematem wiod¹cym spotkania by³a
Prasa polonijna na �wiecie. Od kilku lat Stowarzyszenie wspiera finanso-
wo organizowane przez Instytut Biografistyki Polonijnej miêdzynarodowe
sympozja naukowe po�wiêcone losom wychod�stwa polskiego. Wielu cz³on-
ków APAJTE czynnie bierze udzia³ w tych sympozjach, po których zawsze,

3 www.apajte.europolonia.org
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dziêki staraniom Instytutu Biografistyki Polonijnej, wydawane s¹ ksi¹¿ki
z referatami.

Temat prasy polonijnej jest bliski dzia³alno�ci stowarzyszenia. W 2003
roku rozpoczê³am zbieranie materia³ów do przygotowywanej wystawy Pra-
sa polonijna w �wiecie wczoraj i dzi�. Jeszcze w tym samym roku, jako za-
powied� wystawy, ponad 50 tytu³ów zaprezentowano w Konsulacie Gene-
ralnym RP w Brukseli. Po raz pierwszy wystawê tê zaprezentowano w pa�-
dzierniku 2004 roku w o�rodku �Stella Maris� w Stella Plage, we Francji.

Wystawa Prasa polonijna w �wiecie wczoraj i dzi�, któr¹ pokazujê
regularnie od kilku lat, w chwili obecnej liczy blisko 260 polonijnych tytu-
³ów z 31 krajów4, zarówno dzienników, tygodników, miesiêczników, kwar-

4 Anglia: �Alternatywy�; �Czyn Katolicki�; �Wiadomo�ci PMK�; �Express INFO�;
�Express Polish�; �Gazeta Niedzielna�; �G³os Emigracji�; �Kwartalnik Kresowy�; �Orze³
Bia³y�; �Pod Pr¹d�; �Praca i Dom�; �Spadochron�; �Tygiel�; Australia: �Echo�; �Ex-
press Wieczorny�; �Forum�; �G³os Polski�; �Kurier Zachodni�; �Marayong�; �Nurt�;
�Tygodnik Katolicki�; Austria: �Biuletyn VPI�; �Informator Polonii�; �Jupiter�; �Polo-
nika�; �Sami Swoi�; �Samo ¯ycie�; �¯ongler�; Belgia: �Biuletyn FOYE�; �Biuletyn In-
formacyjny LIEGE�; �Biuletyn Kombatantów�; �Centrum Polskie�; �Co nowego�; �Ga-
zetka�; �Info Impuls�; �Komunikat�; �Komunikat. Zwi¹zek Kó³ 1 Dyw. Panc.�; �Listy
z Daleka�; �Nasz Dom�; �Nasza Wspólnota�; �News�; �Pod w³os�; �Syntezy�; �Wol-
ne S³owo�; Bia³oru�: �Echa Polesia�; �G³os znad Niemna�; �Magazyn Polski�; �Polskie
S³owo z Baranowicz�; �S³owo Ojczyste�; �S³owo ¯ycia�; Cypr: �Spod znaku Afrody-
ty�; Czechy: �G³os Ludu�; �Jutrzenka�; �Kurier Praski�; �Ogniwo�; �Zaolzie�; �Zwrot�;
Dania: �Informator Polski�; �Kronika�; �Rocznik Instytutu�; Egipt: �Polonez�; Fran-
cja: �Biblioteka Polska w Pary¿u�; �Biuletyn Informacyjny APAJTE�; �Biuletyn Bib-
lioteki Polskiej w Pary¿u�; �Biuletyn Informacyjny SITPF�; �Dzieñ Dobry�; �Echo
de la Polonia�; �Echo de la Polonite�; �Euroanonse�; �Extrasystole�; �Fondation Jean
Paul II�; �Gazeta Paryska�; �G³os Katolicki�; �Jednodniówka�; �Kontakt Polonia�;
�Korespondent Paryski�; �Kupiec i Rzemie�lnik Polski we Francji�; �L�echo�; �Les Po-
lonais et la Potasse D�alsace�; �List z Konsulatu�; �M³ode Serce�; �Narodowiec�; �No-
vum Polonia�; �Nowy Tygodnik�; �Opiekun Dziatwy�; �Pogonczyk�; �Polacy w �wiecie�;
�Polska Wierna�; �Polskie Pacholê�; �Przewodnik Polski�; �Rocznik PAN�; �S³owo
Bo¿e�; �Teczka�; �W imiê Bo¿e�; Holandia: �Scena Polska�; Italia: �Biuletyn Dusz-
pasterstwa�; �Duszpasterz Polski za Granic¹�; �Fundacja Jp II�; �Kronika Rzymska�;
�L�osservatore Romano�; �Polonia W³oska�; �Quo Vadis�; �Rycerz Niepokalanej�;
Japonia: �Gazeta Klubu Polskiego w Japonii�; Jugos³awia: �S³owo Yu Polonii�;
Kanada: �List Oceaniczny�; �Mixer�; �Panorama � Polska�; �Postawy�; �¯ycie Takie�;
Litwa: �Kurier Wileñski�; �Magazyn Wileñski�; �Nasz Czas / Nasza Gazeta�; �Spo-
tkania�; �Technik Wileñski�; �Tygodnik Wileñszczyzny�; �Znad Willi�; Luksemburg:
�Gazetka Zwi¹zku Polaków w Luksemburgu�; £otwa: �Polak na £otwie�; Mo³dawia:
�Jutrzenka�; Niemcy: �Akwizgran�; �Angora�; �Aspekty�; �B1�; �Bez granic�; �Biule-
tyn Bawarski�; �Biuletyn Federacji Medycznej�; �Biuletyn Informacyjny Kongre-
su�; �Biuletyn Informacyjny Polskiej Rady�; �Biuletyn Towarzystwa Medycznego�; �Dia-
log�; �Echo�; �Emigrant�; �Exodus�; �Fakty�; �Forum Reportera�; �Gazetka�; �G³os Pol-
ski�; �G³os Szko³y�; �Herald�; �Informator�; �Kontakty�; �Kujon�; �Kunst & Sport�;
�Kurier�; �Kurier Gdañskiej�; �Kurier Polonica�; �Kwartalnik Kulturalny�; �Lechia�;
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talników oraz roczników, wychodz¹cych regularnie, jak i wszelkiego ro-
dzaju biuletynów informacyjnych, wydawanych w celach informacji we-
wnêtrznej ró¿nych stowarzyszeñ, zwi¹zków i instytucji, które ukazuj¹
siê w ma³ych nak³adach. Bez wzglêdu na to, czy jest to prasa regularna czy
okazyjna, zawodowa czy te¿ amatorska, stanowi ona cenne �ród³o in-
formacji i wa¿ny dokument dorobku Polonii �wiata, �wiadczy o histo-
rycznych wydarzeniach, widzianych z perspektywy emigracyjnego od-
dalenia.

Wystawa, zawieraj¹c w swym tytule uszczegó³owienie �wczoraj i dzi��,
jest wystaw¹ rozwojow¹, �wiadczy o narodzinach nowych tytu³ów b¹d� ich
zaniku. Jako przyk³ad mo¿na odnotowaæ przej�cie do historii jednego
z najwa¿niejszych emigracyjnych polskich tytu³ów � �Orze³ Bia³y�, wyda-
wanego w Anglii. Do nowo powsta³ych poloników, tym razem we Francji,
nale¿y �Gazeta Paryska�, zainicjowana w ubieg³ym roku dziêki stowarzy-
szeniu Kulturalna Europa i grupie polskich studentów z Pary¿a.

Trudne warunki ekonomiczne przyczyniaj¹ siê czêsto do upadku polo-
nijnych gazet i jednocze�nie uniemo¿liwiaj¹ powstawanie nowych. Na
szczê�cie mimo trudno�ci pojawiaj¹ siê nie tylko nowe tytu³y, ale te¿ wzno-
wienia, czy te¿ uaktywniaj¹ siê niektóre edycje.

Omawiana wystawa jest �wêdrowna�, a jej kolekcja powiêksza siê wci¹¿
o nowe eksponaty. Prasa polonijna w �wiecie wczoraj i dzi�, której towa-

�Monachijskie Wiadomo�ci�; �Na antenie�; �Nasze Forum�; �Nasze S³owo�; �Ogniwo�;
�Perspektywy�; �Pik�; �P³omieñ Jedno�ci�; �Pod sztandarem�; �Polak w Niemczech�;
�Polecho�; �Polonijny Informator Adresowy�; �Polonik Monachijski�; �Polska Gmina
w Berlinie�; �Pomost�; �Prawda & Wyzwolenie�; �Przegl¹d Tygodnia�; �Razem�; �Samo
¯ycie�; �S³owo�; �Sowa�; �Transodra�; �Tuchomie�; �Twoja Gazeta�; �Twoje Kontakty�;
�Wir�; �Zarys�; �Zbli¿enia�; �Znak Czasu�; �¯ycie w �wietle�; Norwegia: �Kronika�;
Polska: �Czas Polonii�; �Forum Polonijne�; �G³os Akademii�; �Les Echos de la
Pologne�; �Nasza Polska�; �Pod wiatr�; �Poznaj swój kraj�; �Pro Polonia�; �Rota�;
�Science Society PAN�; �To warto�; �Wspólnota Polska�; RPA: �Komunikat�; Rosja:
�Dom Polski�; �Gazeta Petersburska�; �Nasz Kraj�; �Polacy w Petersburgu�; �Roda-
cy�; �S. Polonus�; Rumunia: �Polonus�; S³owacja: �Monitor Polonijny�; Szwajcaria:
�Annales Paderewski�; �Goniec Obozowy�; �Nasza Gazetka�; �Stowarzyszenie�; �Wia-
domo�ci�; Szwecja: �Goniec Katolicki�; �Relacje�; Ukraina: �Biuletyn Federacji Orga-
nizacji Polskich na Ukrainie�; �Dziennik Kijowski�; �Gazeta Lwowska�; �G³os Ludu�;
�G³os Nauczyciela�; �Harcerz Kresów�; �Krynica�; �Lwowskie Spotkania�; �Mozai-
ka Berdyczowska�; �Polacy Donbasu�; �Polonia Charkowa�; �Rado�æ Wiary�; �Wo³a-
nie z Wo³ynia�; �Zamkowa Gora�; USA: �Alfa�; �Aura�; �Chicago Forum�; �Dwutygod-
nik Polonijny � 2TP�; �Dziennik Zwi¹zkowy�; �Express�; �G³os Nauczyciela�; �Gwiaz-
da Polarna�; �Monitor�; �Naród Polski�; �Nasze Wiadomo�ci�; �Nowy Dziennik�;
�Polish American Journal�; �Polish News�; �Polonia Kalifornijska�; �Pos³aniec Matki
Boskiej Salezjañskiej�; �Pos³aniec Serca Jezusa�; �Ró¿e Maryi�; �Teraz � USA�;
�The Summit Times�; �Weteran�; �Zdrowie, Uroda i ¯ycie�; �Zgoda�; Wêgry: �Polonia
Wêgierska�.
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rzysz¹ równie¿ publikacje ksi¹¿kowe5, po�wiêcone tematyce prasowej, zo-
sta³a pokazana w 2005 roku w Zakopanem, a nastêpnie w Sankt Peters-
burgu. W roku 2006 zaprezentowano j¹ w Opolu, w czasie IV Spotkañ Po-
lonii, zorganizowanych przez Instytut Badañ nad Kultur¹ Polonijn¹ i Po-
laków w �wiecie, a w tym samym roku � we Wiedniu, w czasie sympozjum
nt. Polacy razem, urz¹dzonym przez tamtejsze Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Polskich w Austrii. W roku 2007 wystawa wêdrowa³a we Fran-
cji: w lutym w Lille, w maju w Hénin-Beaumont. Dwukrotnie te¿ w 2007
roku mia³am okazjê wyst¹piæ z prelekcj¹ o wystawie i prasie polonijnej �
w maju w Opolu, w Salonie pod Pegazem, nale¿¹cym do Gabinetu Ksi¹¿-
ki i Prasy Polskiej w PiN � Instytucie �l¹skim, oraz w pa�dzierniku na
pó³nocy Francji, w Brué-la-Buissière, w ramach Roku Polskiego.

Wystawa nadal rozwija siê i bêdzie prezentowana wszêdzie tam, gdzie
wzbudzi zainteresowanie. Stanowi wa¿ny dokument kultury polonijnej,
za�wiadcza o emigracyjnym ¿yciu i codzienno�ci, ma bogat¹ ikonografiê,
ale przede wszystkim ukazuje jêzyk polski rodaków z ca³ego �wiata i po-
trzebê jego obecno�ci w naszej emigracyjnej rzeczywisto�ci.

Ksi¹¿ka polonijna w APAJTE

Zrzeszeni w Stowarzyszeniu autorzy maj¹ okazjê do prezentacji swych
publikacji na ³amach �Biuletynu Informacyjnego APAJTE�, a od niedawna
równie¿ na stronach www. W zakresie dzia³alno�ci wydawniczej APAJTE
opublikowano w formie ksi¹¿ki zbiór wywiadów z przedstawicielami �rodo-
wisk polonijnych z ró¿nych krajów Europy Nadwi�lañskie odyseje. Rozmo-
wy z Poloni¹ (Pary¿ 1995) oraz dwujêzyczny tomik poezji po polsku i fran-
cusku Stanis³awa Gaczo³a Bez granic, Sans frontières (Warszawa�Pary¿
1996). Stowarzyszenie w miarê swych mo¿liwo�ci pomaga autorom przy

5 Publikacje ksi¹¿kowe towarzysz¹ce wystawie: Bibliografia czasopism polskich
wydawanych poza granicami kraju od wrze�nia 1939 roku. Oprac. J. K o w a l i k. Lublin
1988; Dziennikarze polscy na emigracji: wspomnienia z lat 1937�1989. Red. i oprac.
B. W i e r z b i a ñ s k i, W. P i ¹ t k o w s k a - S t e p a n i a k. Opole 2001; Niemieckie polo-
nica prasowe. Red. M. K a l c z y ñ s k a  i  L. P a s z e k. Opole 2004; Podrêczny spis ga-
zet polskich wydawanych na Wschodzie w latach 1989�2000. Warszawa 2000;
J. L e n c z n a r o w i c z: Prasa i spo³eczno�æ polska w Australii 1928�1980. Kraków
1994; A. P a c z k o w s k i: Prasa i spo³eczno�æ polska we Francji 1920�1940. Warsza-
wa 1979; Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczy�nie. Gorzów Wielkopolski 2003;
Z dziejów prasy polskiej na obczy�nie (od wrze�nia 1939 roku do wspó³czesno�ci). Red.
M. S z c z e r b i ñ s k i. Gorzów Wielkopolski 2002.



315Promocja ksi¹¿ki i prasy polonijnej w dzia³alno�ci...

wydawaniu ich prac, m.in. dziêki kontaktom z wydawcami, z których naj-
powa¿niejszym jest Oficyna Wydawnicza MJK Kucharski z Torunia6.

Du¿ym zainteresowaniem i uznaniem ciesz¹ siê te¿, organizowane
z mojej inicjatywy od 2000 roku, Salony Ksi¹¿ki Polonijnej. W imprezie
udzia³ bior¹ polscy pisarze, poeci, publicy�ci i redaktorzy mieszkaj¹cy w ró¿-
nych krajach �wiata, oraz autorzy z Polski, pisz¹cy o Polonii, a tak¿e ofi-
cyny wydawnicze publikuj¹ce ksi¹¿ki dotycz¹ce Polonii. Salon ma na celu
promocjê dorobku autorów tworz¹cych z dala od kraju, pomoc w nawi¹za-
niu bezpo�rednich kontaktów z czytelnikami oraz integracjê polonijnych
�rodowisk twórczych. Do chwili obecnej zaprezentowano ju¿ kilkuset au-
torów. Salon Ksi¹¿ki Polonijnej odbywa³ siê ju¿: w Belgii � Bruksela 2000,
2001 i 2003, we W³oszech � Rzym 2002, na Litwie � Wilno 2005, oraz we
Francji � Stella Maris 2004 i Vaudricourt 2006, a w 2007 roku � na Wê-
grzech w Budapeszcie. Warto podkre�liæ, ¿e do czasu pierwszego Salonu
Ksi¹¿ki Polonijnej w Brukseli 2000 roku, nie odby³a siê wcze�niej ¿adna
impreza o podobnym charakterze. Niestety, udzia³ w miêdzynarodowych
targach ksi¹¿ki jest zbyt kosztowny dla polonijnych autorów i czêsto pozo-
staje on w sferze ich marzeñ.

Salon Ksi¹¿ki Polonijnej nie jest imprez¹ komercjaln¹, ale kulturaln¹
i informacyjn¹ � albowiem ksi¹¿kê polonijn¹ pokazywaæ nale¿y. Salon
otwarty jest nie tylko dla cz³onków Stowarzyszenia. Zapraszani s¹ uczest-
nicy z ca³ego �wiata, którzy przyje¿d¿aj¹ na wystawê b¹d� nadsy³aj¹ swe
publikacje. W�ród uczestników reprezentowane by³y m.in. takie �rodowi-
ska literackie, jak: Zwi¹zek Pisarzy Polskich za Granic¹ � z Anglii, Polskie
Towarzystwo Historyczno-Literackie � z Francji, Zwi¹zek Pisarzy Polskich
na Litwie, Zwi¹zek Literatów z Polski.

Zgodnie z przyjêt¹ definicj¹, ksi¹¿ka polonijna to ksi¹¿ka autora Pola-
ka zamieszka³ego poza krajem, który pisze b¹d� z racji swego zawodu, b¹d�
z osobistego zami³owania do pióra czy z potrzeby serca. Ksi¹¿ka polonijna
pisana jest po polsku i w jêzyku kraju emigracji autora Polaka, to równie¿
ksi¹¿ka pisarza zamieszka³ego w Ojczy�nie, który porusza tematy emigracji
i Polonii. Prezentowane ksi¹¿ki nale¿¹ do wielu gatunków i dziedzin. Do
tej pory Salon prezentowa³ rozprawy naukowe, dokumentacje, podrêczni-
ki, a oprócz nich poezje, wspomnienia, ksi¹¿ki dla dzieci, albumy, a nawet
kalendarze.

Organizuj¹c Salony Ksi¹¿ki Polonijnej, mam nadziejê przyczyniæ siê do
wzajemnego poznania ludzi pióra i nauki, a tak¿e zainicjowaæ kontakty

6 Oficyna MJK Kucharski jeszcze do niedawna wydawa³a wiêkszo�æ ksi¹¿ek Insty-
tutu Biografistyki Polonijnej z Vaudricourt, który prowadz¹ nasi cz³onkowie Agata
i Zbigniew Judyccy. Miros³aw Kucharski, w³a�ciciel wydawnictwa, jest od 1995 roku
cz³onkiem APAJTE.
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wydawców lokalnych z kraju, w którym odbywaj¹ siê Salony, z ich kolegami
z Polonii na �wiecie, a tak¿e z Polski. To równie¿ okazja, aby poruszyæ pro-
blemy polonijnych autorów i zapocz¹tkowaæ program wymiany informacji
w tym zakresie, szczególnie z podobnymi instytucjami w Ojczy�nie. St¹d
obecno�æ na Salonach od kilku lat m.in. pracowników Biblioteki Narodowej
z Warszawy.

Lutetia i inne nagrody APAJTE

W 1997 roku zarz¹d Stowarzyszenia powo³a³ Kapitu³ê Nagrody Hono-
rowej �Lutetia� (statuetka z br¹zu, autorstwa polskiego rze�biarza Jerze-
go Tepera). Nagroda corocznie przyznawana jest osobom i instytucjom za
wybitne osiagniêcia na polu inicjatyw polonijnych, za dzia³alno�æ publicy-
styczn¹ i literack¹ oraz za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych lub twórczych7.

7 W latach 1998�2007 nagrod¹ �Lutetia� uhonorowano: dr. Zdzis³awa Jagodziñ-
skiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie (za wieloletni¹ dzia³alno�æ publicy-
styczn¹ oraz niez³omn¹ postawê w walce o odrodzenie niepodleg³ej Polski), in¿. Ryszar-
da Le�niewskiego z Pary¿a (za najlepsz¹ architektoniczn¹ realizacjê roku), red. Jolan-
tê Mas³owsk¹, z radia we Lwowie (za najlepsz¹ literack¹ pracê konkursow¹ podczas
�wiatowego Zjazdu Mediów Polonijnych w Tarnowie), red. Agnieszkê Paneck¹, rzecz-
nika prasowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (za wieloletni¹ pra-
cê dziennikarsko-redakcyjn¹ dotycz¹c¹ zagadnieñ Polonii), prof. Henryka Ratajczaka,
dyrektora Stacji Naukowej PAN w Pary¿u (za ca³okszta³t pracy naukowej, wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie chemii fizycznej oraz rozwijanie wspó³pracy pomiêdzy polskim
i francuskim �rodowiskiem naukowym), dr. Jana Sêka, wiceprzewodnicz¹cego Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie (za ca³okszta³t pracy publicystycznej
oraz dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa wychod�stwa polskiego), Wies³a-
wa Wodê, wojewodê tarnowskiego (za organizowanie �wiatowych spotkañ mediów po-
lonijnych), prof. Adama Zieliñskiego, pisarza z Wiednia (za ca³okszta³t pracy nauko-
wej i publicystycznej oraz osi¹gniêcia w krzewieniu kultury polskiej w Europie), Jerze-
go Dro¿d¿a, Konsula Generalnego w Brukseli (za wyj¹tkowe zaanga¿owanie i pracê
w�ród Polonii), prof. Bogdana Piotrowskiego z Bogoty (za propagowanie i krzewienie
kultury polskiej w Kolumbii), Wies³awa ¯o³towskiego z Chicago (za propagowanie pol-
sko�ci w Stanach Zjednoczonych, inicjatywy gospodarcze, a w szczególno�ci za wielo-
letni¹ dzia³alno�æ charytatywn¹ na rzecz polskich i polonijnych organizacji i stowarzy-
szeñ) oraz redakcjê �Dziennika Polskiego� i �Dziennika ¯o³nierza� w Londynie (za ca-
³okszta³t pracy publicystycznej i niez³omn¹ postawê patriotyczn¹ przez ponad pó³ wie-
ku w walce o woln¹ Polskê), ks. Józefa Kuroczyckiego z Francji (za wieloletni¹ pracê
w o�rodku Stella Plage), TV Polonia (za ca³okszta³t pracy na rzecz Polaków za grani-
c¹), Fundacjê Zd¹¿yæ Dzieciom z Pomoc¹ z Polski (za ca³okszta³t akcji charytatywnych),
Wincentego Galicê z Zakopanego (za wieloletni¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹ i godn¹ na�la-
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Nagradzaj¹c twórczo�æ literack¹, propagowanie jêzyka i kultury ojczystej,
stowarzyszenie APAJTE przyznaje tak¿e dyplomy honorowe licznym oso-
bom i redakcjom polonijnym z okazji rocznic jubileuszowych ich dzialalno�ci.
W 1999 roku, z inicjatywy cz³onka redaktora Jerzego Rzeszuty, Stowarzy-
szenie ufundowa³o nagrody specjalne, przeznaczone na festiwale i konkur-
sy polonijne, za kultywowanie piêkna jêzyka polskiego i propagowanie kul-
tury polskiej poza granicami Ojczyzny8.

W tym¿e roku ustanowiono równie¿, z mojej inicjatywy, nagrody we-
wnetrzne APAJTE, przyznawane cz³onkom Stowarzyszenia za szczególne
osiagniêcia zawodowe9. Stowarzyszenie przyznaje te¿ z okazji jubileuszów
dzia³alno�ci b¹d� za ca³okszta³t pracy, honorowe dyplomy i listy gratulacyj-
ne redakcjom, dziennikarzom, autorom, t³umaczom i dzia³aczom polonij-
nym, którzy nie s¹ zrzeszeni w APAJTE10.

dowania postawê patriotyczn¹), Leszka Drogosza z Polski (jako wybitnego polskiego
olimpijczyka, wielokrotnego króla ringów bokserskich; nagroda w ramach X Sympo-
zjum Biografistyki Polonijnej pt. Polacy na stadionach �wiata), ks. Czes³awa Nowa-
ka z Opola, wieloletniego duszpasterza i dzia³acza polonijnego w Niemczech, zwi¹za-
nego z Opolszczyzn¹ (za ca³okszta³t dzia³alno�ci na rzecz �rodowisk polonijnych).

8 Do tej pory przyznano nagrody w ramach: Konkursu Recytatorskiego Literatu-
ry Wspó³czesnej w Ostrowcu �wiêtokrzyskim, �wiatowego Festiwalu Poezji Marii Ko-
nopnickiej w Przedborzu, Polonijnego Festiwalu Folklorystycznego Kapel i �piewaków
Ludowych w Tarnowie D¹browskiej, Konkursie Poezji Fundacji M³odej Polonii w War-
szawie i innych.

9 Dyplomy uznania APAJTE dla cz³onków Stowarzyszenia zosta³y przyznane:
Henrykowi Rogowi za ca³okszta³t pracy publicystycznej � 2001; Jadwidze D¹brow-
skiej, redaktor naczelnej �Teczki�, za ca³okszta³t pracy publicystycznej � 2001;
Halszczce Goraziñskiej-Frontiere, w kategorii przek³adów literackich, za ca³okszta³t
pracy � 2001; red. Jerzemu Rzeszucie za ca³okszta³t pracy wydawniczej � 2002; Aga-
cie i Zbigniewowi Judyckim, za³o¿ycielom IRB, za 10-letni¹ dzia³alno�æ na rzecz Po-
lonii �wiata � 2002; Danucie Faber za pe³n¹ zaanga¿owania dzia³alno�æ promuj¹c¹
polski i polonijny dorobek artystyczny we Francji � 2006; Markowi Wo³odkiewiczowi
za zajêcie 1. miejsca w Konkursie Z³otego Pióra, wspó³organizowanego z Poland�USA
Promotion � 2006; Marii Kalczyñskiej za pe³n¹ zaanga¿owania dzia³alno�æ promu-
j¹c¹ polonijny dorobek literacki w ramach Salonu pod Pegazem � 2006; Ryszardowi
Sêkowi za ca³okszta³t pracy publicystycznej i wk³ad w promocjê polskiej kultury na
obczy�nie � 2007.

10 Dyplomy uznania APAJTE zosta³y przyznane: Annie i Mi³os³awowi Twarogom,
redaktorom naczelnym �Pod wiatr� (Bydgoszcz), za prowadzenie dziennikarskiej dzia-
³alno�ci w�ród m³odzie¿y �wiata � 2001; burmistrzowi miasta Przedbórz, Wojciechowi
�lusarczykowi, za wieloletnie podejmowanie i przekazywania miasta w rêce Polonii
w ramach festiwalu w Przedborzu � 2001; Stowarzyszeniu Techników w Wielkiej Bry-
tanii z okazji 65-lecia dzia³alno�ci oraz za szerzenie polskiej my�li naukowej i kulty-
wowanie polskiego jêzyka technicznego na obczy�nie � 2005; Fundacji M³odej Polo-
nii, z okazji 15-lecia dzia³alno�ci na rzecz m³odzie¿y polskiej na obczy�nie, za kulty-
wowanie tradycji narodowych oraz szerzenie kultury ojczystej � 2005; ks. Leonowi
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* * *

W ci¹gu ostatnich lat cz³onkowie zarz¹du Stowarzyszenia nawi¹zali
wiele kontaktów z organizacjami polonijnymi na �wiecie, a poszczególni
cz³onkowie, reprezentuj¹c Stowarzyszenie, uczestniczyli w sympozjach,
kongresach, zjazdach, konferencjach czy obchodach jubileuszowych w wie-
lu krajach �wiata, nie zapominaj¹c o Ojczy�nie. W przyjêtych za³o¿eniach
programowych na najbli¿szy okres, Stowarzyszenie bêdzie organizatorem
IX Salonu Ksi¹¿ki Polonijnej. Planowane jest tak¿e rozpoczêcie prac redak-
cyjnych nad Antologi¹ poezji APAJTE oraz, w miarê mo¿liwo�ci, tak¿e nad
Informatorem prasy polonijnej.

Brzezinie za wieloletni¹ pracê w redakcji �Niepokalana� � 2006; Stowarzyszeniu Pol-
skich In¿ynierów i Techników w Austrii z okazji 10-lecia dzia³alno�ci oraz za wk³ad
w tworzenie polskiego jêzyka technicznego � 2007; redakcji tygodnika �Wprost�
z okazji 25-lecia oraz w podziêkowaniu za rzetelne informowanie Polaków w kraju
i na obczy�nie o wydarzeniach i problemach Ojczyzny, Europy i �wiata � 2007; Pol-
skiemu Radiu Lwów z okazji 15-lecia rozg³o�ni szerz¹cej kulturê i jêzyk ojczysty �
2007; Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników Polskich we Francji z okazji 90-lecia
dzia³alno�ci oraz za wk³ad w tworzenie polskiego jêzyka technicznego � 2007; Fede-
racji Organizacji Polskich na Ukrainie z okazji 15-lecia � 2007; dr Iwonie Pugacewicz
za zaanga¿owanie i pomoc przy realizacji projektu I �wiatowego Zjazdu Domów Pol-
skich 28 kwietnia�2 maja 2007 w Henin-Beaumont � 2007; Sylvianie Kowaczyk, dy-
rektor Domu Polonii Maison de la Polonia w Henin-Beaumont, za wk³ad pracy w re-
alizacjê I �wiatowego Zjazdu Domów Polskich 28 kwietnia�2 maja 2007 w Henin-
-Beaumont � 2007; Françoise Aghamalian-Koniecznej, prezes Kongresu Polonii Fran-
cuskiej, za wk³ad pracy w integracjê �rodowiska Polonii francuskiej w ramach orga-
nizacji Roku Polskiego 2007 w regionie Nord Pad-de-Calais � 2007; Edmundowi
Oszczakowi, kierownikowi dzia³u programowego Domu Polonii Maison de la Polonia
w Henin-Beaumont, za pe³n¹ zaanga¿owania dzia³alno�æ promuj¹c¹ polski i polonij-
ny dorobek kulturalny i artystyczny w ramach organizacji Roku Polskiego 2007 w re-
gionie Nord Pad-de-Calais � 2007; Jean-Marc Zwerenzowi, prezesowi Domu Polonii
Maison de la Polonia w Henin-Beaumont, za wk³ad pracy w realizacjê I �wiatowego
Zjazdu Domów Polskich 28 kwietnia�2 maja 2007 w Henin-Beaumont � 2007.
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Fot. 1. Strona tytułowa �Biuletynu Informacyjnego APAJTE�
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Fribourg (Szwajcaria)

Rola prasy polonijnej dla projektu:
�Polonicum Machindex Institut �

ewidencja poloników
i polskich znaków pamiêci na obczy�nie�

Powstanie Instytutu Polonicum,
jego cele i formy dzia³alno�ci

W centrum Chandon, w malutkiej wiosce pod szwajcarskim Frybur-
giem, znajduje siê wa¿ny polonik: �drzwi Mo�cickiego�, rze�biona dêbowa
brama miejscowego, wiejskiego ko�ció³ka, któr¹ ufundowa³ prezydent Mo-
�cicki jako podziêkowanie dla gminy, gdzie otrzyma³ obywatelstwo szwaj-
carskie (w 1909 roku). Bêd¹c ju¿ prezydentem Polski, Mo�cicki nadal
utrzymywa³ kontakt z t¹ gmin¹. Udzieli³ m. in. pomocy finansowej dla po-
szkodowanych w powodzi w tym regionie. �Drzwi Mo�cickiego� to polonik
znajduj¹cy siê najbli¿ej Instytutu Polonicum (oddalonego zaledwie o 4 km).
W tym miejscu tak¿e, na schodach wiejskiego ko�ció³ka, powsta³ koncept
ewidencji poloników i polskich znaków pamiêci na obczy�nie.

Naturaln¹ potrzeb¹ wszystkich Polaków, bêd¹cych poza ojczyzn¹, jest
szukanie polskich �ladów. Przy zwiedzaniu �drzwi Mo�cickiego�, pierwszego
polonika na helweckiej ziemi, pojawi³a siê koncepcja rejestracji tego typu
pami¹tek. Na pocz¹tek zaczêto tworzyæ listê poloników. W celu ich doku-
mentacji powo³ano 20 wrze�nia 2005 roku Instytut Polonicum. Obecnie li-
sta poloników, tylko tych szwajcarskich, zawiera 217 pozycji.
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Rola prasy w projekcie Instytutu Polonicum

O ile rozpowszechnianie w prasie polonijnej idei rejestracji poloników
okaza³o siê dla nas niezbyt pomy�lne, o tyle prasa sama w sobie nadal od-
grywa dla nas wa¿n¹ rolê w zbieraniu sygna³ów o polonikach i �wy³awia-
niu� autorów pisz¹cych ze znawstwem o polonikach na �wiecie. Zrodzi³ siê
tak¿e pomys³ powo³ania w³asnego systemu prasowego, na który sk³adaj¹
siê dzisiaj nastêpuj¹ce dzia³ania:
� Internet � mamy strony domowe � www.swisspass.ch/polonicum.htm,

stale aktualizowane, które w grudniu 2007 roku obejmowa³y 340 MB
informacji o polonikach w �wiecie1;

� tytu³y w wersji elektronicznej � �Pro Polonicum� � kwartalnik, polo-
nijne pismo patriotyczne, CD, ISSN 1661-7061; �Polskie Znaki Pamiê-
ci na Obczy�nie� � rocznik, CD, ISSN 1662-4017; informator �Poloni-
cum News� � 2 razy w roku, w postaci pdf, ISSN 1661-884X;

� tytu³y w wersji drukowanej � �Polonicum News� � informator o dzia-
³alno�ci Polonicum Institut � 2 razy do roku, offset, ISSN 1661-884X.

�Pro Polonicum� � polonijne pismo patriotyczne

Pismo popularyzuje projekt ewidencji poloników i polskich znaków
w �wiecie. Regularnie wydawane w postaci pdf (portable document format),
przystosowanym do wysy³ania e-mailem, do bezpo�redniego publikowania
na web oraz do wydruku, jest adresowane do Polaków w kraju i za grani-
c¹, którym le¿y na sercu sprawa polskich znaków pamiêci na obczy�nie
(pomniki, tablice, groby wybitnych Polaków, groby i cmentarze wojskowe,
miejsca walki i mêczeñstwa Polaków itp.). �Pro Polonicum� zawiera boga-
to ilustrowane artyku³y, mówi¹ce o polskich znakach pamiêci na obczy�nie,
ich genezie i losach na tle historycznym, o zagadnieniach zwi¹zanych
z polonikami, metodach ich ewidencji, sposobach ochrony i konserwacji. Po-
daje dane mówi¹ce o nowych polonikach, zawiera recenzje publikacji o po-
lonikach trwa³ych. Pismo ukazuje siê 4 razy w roku. Od lutego 2006 roku
wydano 8 numerów. �Pro Polonicum� jest zarejestrowane w Bibliotece Na-

1 Domena internetowa www.swisspass.ch/polonicum.htm zosta³a uhonorowana
3. miejscem na Multimedialnym Festiwalu Polonijnym �Polskie Ojczyzny 2007� w Czê-
stochowie, 15 pa�dziernika 2007 roku.

21 Kultura...
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rodowej Szwajcarii. Ka¿dy numer pisma prezentuje biografie autorów wraz
z ich zdjêciem. Metoda ta, któr¹ przyjmuj¹ z du¿¹ satysfakcj¹ wspó³pracu-
j¹cy z nami redaktorzy, podnosi wiarygodno�æ publikowanych tekstów. Ta-
bela 1. prezentuje dane o liczbie autorów pisz¹cych do czasopisma2.

T a b e l a  1

Liczba autorów pisz¹cych do �Pro Polonicum�

Redakcja po�wiêca równie¿ wiele czasu na dzia³alno�æ pozaredakcyjn¹.
Dziêki temu mamy wielu wspó³pracowników, nie tylko pisz¹cych teksty, ale
równie¿ zg³aszaj¹cych rozmaite polonika, promuj¹cych pismo w czasie im-
prez polonijnych, pomagaj¹cych w pracach administracyjnych. Mamy tak-
¿e w³asnego kuriera, który regularnie przewozi egzemplarze periodyku do
Polski.

W 2007 roku �Pro Polonicum� og³osi³ dwa konkursy:
� Znaki pamiêci w Polsce dotycz¹ce losów Polaków na Wschodzie; Polskie

znaki pamiêci w �wiecie � upamiêtnieniem z³o¿onych losów Polaków;
� Polskie znaki pamiêci we Francji.

Redakcja pisma przyznaje tzw. Kwiaty Uznania osobom i instytucjom
zas³u¿onym w ustanowieniu i ochronie poloników:
� Czerwona Ró¿a �  obcokrajowcom, w�ród nich byli: Bjørn Bratbak

(Norwegia), Gilles Lapers (Belgia), Jos van Alphen (Holandia);
� Czerwone Maki � Polakom, w�ród nich byli: uczestnicy i organizato-

rzy Miêdzynarodowego Rajdu Katyñskiego, kierowanego przez Wikto-
ra Wêgrzyna, Zwi¹zek Kresowian w �wiebodzinie (Polska) z prezesem
Ludwikiem Zalewskim, Andrzej Przewo�nik, Stanis³aw Paszul (USA),
Adrian i Krystyna Stopa (Holandia), R.M. Ostrycharz (Szkocja), Jan
Kobylañski (Urugwaj), m³odzie¿ Liceum Wojskowego w £añcucie;

� Modry Chaber � artystom utrwalaj¹cym pamiêæ narodow¹; dostali go:
Andrzej Pityñski (Andrew Pitynski) z USA, Stefan Centomirski (Rosja);

� Konwalia Uznania � ludziom pióra pisz¹cym o polonikach; nale¿eli do
nich: dr Janina Walter-Frei (Austria), Marian Ka³uski (Australia);

� Kaktus Krytyki � przyznawany osobom i instytucjom za dzia³ania szko-
dz¹ce polonikom; otrzymali go na go³e rêce: Thomas M. Menino (USA),

2 Por. tak¿e aneks 1.

Ogó³em

Obcokrajowców

Polonii �wiata (w %)

Liczba autorów
2006 2007

Rok

65

3

72

39

3

72
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burmistrz miasta Boston, za usuniêcie z parku publicznego i uwiêzie-
nie pomnika Partyzanci, George Martin (Australia), burmistrz de Tum-
barumba, za usuniêcie z nazwy góry s³owa �Ko�ciuszko� i zast¹pienie
go wyrazem aborygeñskim; polskie konsulaty w �wiecie za brak udzie-
lania informacji o polonikach na swoim terenie.
Kolejnym, naturalnym etapem naszych dzia³añ jest zainteresowanie siê

tematyk¹ poloników w Polsce, czyli tymi dokumentami na terytorium Pol-
ski, które nawi¹zuj¹ do wydarzeñ historycznych maj¹cych miejsce poza
aktualnymi granicami Polski, oraz do osób, których losy zwi¹zane by³y
g³ównie z ich dzia³alno�ci¹ na obczy�nie. Przyk³adem takich postaci s¹ zna-
ne osoby �wiata polityki (W³adys³aw Sikorski), gospodarki, nauki, kultu-
ry i historii, Ko�cio³a (pontyfikat Jana Paw³a II). Upamiêtnionymi wyda-
rzeniami s¹ bitwy (Narwik, Lenino, bitwa o Angliê, szlak bojowy oddzia-
³ów gen. Andersa � Monte Cassino, szlak bojowy oddzia³ów gen. Maczka),
zbrodnie na Wschodzie (Katyñ, zsy³ki na Sybir), akcje AK na Kresach itp.
Pragniemy przygotowaæ bazê �ród³ow¹ do opracowania poloników w Pol-
sce, czyli zewidencjonowaæ je, opracowaæ i opublikowaæ istniej¹ce pami¹t-
ki (pomniki, obeliski, tablice pami¹tkowe, mogi³y, obiekty architektoniczne,
muzea, wystawy sta³e itd.).

Podsumowanie

Do�wiadczenie Instytutu Polonicum pokazuje, ¿e aktualnie polonijn¹
dzia³alno�æ wydawnicz¹ i prasow¹ trzeba opieraæ na rynku krajowym i do-
piero w drugim etapie my�leæ o polonijnym. W �rodowisku Polonii bowiem
zachodz¹ widoczne przemiany, dotycz¹ce g³ównie celów ideowych, ujawnia-
j¹ siê równie¿ braki w budowaniu kulturowego zaplecza dla nowej emigra-
cji. Mo¿na tak¿e powiedzieæ, ¿e szansa przetrwania pisma polonijnego nie-
pomiernie wzrasta gdy redakcja prowadzi dzia³alno�æ pozaredakcyjn¹.
Wszelkie tradycyjne formy wydawnicze nie spe³niaj¹ dzisiaj oczekiwañ czy-
telników ani potencjalnych reklamodawców. Braki finansowe przyczynia-
j¹ siê do upadku prasy polonijnej, niwecz¹ nawet bardzo dobre idee i po-
mys³y polonijne. Prasa drukowana Polonii europejskiej bez subwencji po
prostu zaniknie. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e brakuje stowarzyszenia zawodo-
wego dziennikarzy polonijnych, a krajowe zwi¹zki dziennikarzy nie s¹
zainteresowane powo³ywaniem sekcji polonijnych i wci¹ganiem do wspó³-
pracy i szkoleñ dziennikarzy polonijnych. Po dwóch latach dzia³alno�ci
zarejestrowano 860 poloników na listach internetowych, jeszcze tysi¹c in-
nych czeka w archiwum na sporz¹dzenie ewidencji.

21*
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Lista autorów polonijnego pisma patriotycznego
�Pro Polonicum� w latach 2006�2007

Andrzejewski Tadeusz, Litwa; Antoszewski Roman, Australia; Bajaczyk
Jaros³aw, Szwajcaria; Biszewska Joanna, Wielka Brytania; Bogdañska-
-Szadai Bo¿ena, Wêgry; Bos-Karczewska Ma³gorzata, Holandia; Ciesielski
Stanis³aw, Polska; D¹browska Aneta, Bia³oru�; Dudziñska Bo¿ena, Polska;
Dzyra Józefa, Polska; Elsholz Magda, Niemcy; Foltynowicz W³odzimierz,
Polska; Frydrychowicz Maria B., Kanada; Garnyté Beata, Litwa; Go³ê-
biewski Walter W., USA; Haykowski Micha³, Szwecja; Ilic Anna, Serbia;
Iwanicki S³awek, Polska; Jakowiec Iwan, Polska; Jakowiec Renata, Rosja;
Judycki Zbigniew, Francja; Ka³uski Marian, Australia; Karnacewicz Sta-
nis³aw, Polska; Kêpa Zbigniew, Polska; Klimiuk Chris M., USA; K³os Mar-
cin, Polska; Knapik Tomasz, Polska; Kollar Urszula, Wêgry; Konopka Jan,
Szwajcaria; Kopacz Katarzyna, Wielka Brytania; Koperski Romuald, Pol-
ska; Kubicka Agnieszka, Polska; Kuzawiñska Bo¿ena, Bia³oru�; Lachowicz
Teofil, USA; Liliental Witold, Kanada; Lukasiak Witold, Australia; £ucki
Boles³aw, Kanada; £ukomska Dorota, Polska; Mach Edyta, Szwajcaria;
Mach Stan, Szwajcaria; Maciaszek Katarzyna, Polska; Maciejewska-Pav-
koviæ Joanna, Serbia; Markowska Irena, Polska; Marzec Ewelina, Polska;
Mazowski Krzysztof, Szwecja; Morawiecki Jêdrzej, Polska; Musia³owicz
Bartosz, Polska; Narkowicz Liliana, Litwa; Nurczyk Krystyna, Szwajcaria;
ks. Obuchowski Andrzej, Rosja; Osses-Adams Liliana, USA; Osses-Frei Ja-
nina, Austria; Palinciuc Elena, Mo³dawia; Partyka Renata, Niemcy; Pawi-
lak Jacek, Polska; Pityñski Andrzej, USA; P³achta Jan S., USA; Prusiñski
Zygmunt Jan, Polska; Raczyñski Krzysztof Marek, Kanada; Skrzypczak
Alina, Polska; Soko³owska-Gwizdka Joanna, USA; Stawicki Robert, Polska;
Stopa Adrian, Holandia; Stopa Krystyna, Holandia; Szarycz Jan, Kana-
da; Targowski Andrzej, USA; Tolak Szymon, USA; Topolska Maria Barbara,
Polska; Trzêsicki Jerzy, Kanada; Turek-Doncer Lodzia, RPA; Vega Aleksan-
dra, Polska; Winogradowa Anna, Rosja; Wojtczak Jadwiga, Kanada; Wój-
ciak Edward, Kanada; Zaleski Adam, Polska; ¯urek Bogdan, Niemcy.
Obcokrajowcy:
Bratbak Bjørn, Norwegia; Timmermans D., Belgia; van Alphen Jos, Holan-
dia; Giese Arno, Niemcy; Lapers Gilles, Belgia; David Mirams, Australia.
Autorzy zbiorowi:
Wikipedia � Serwis: chopin.info.pl; Stowarzyszenie Wspólnota Polska;
Fundacja O�rodka Karta (Polska); Ministerstwo Obrony Narodowej (Pol-
ska); Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech. PiN � Instytut �l¹-
ski w Opolu (Polska).
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Fot. 1. Winieta czasopisma �Pro Polonicum�





A
Abick Teresa 262, 263
Abraham W³adys³aw 96
Abramowicz A. bp. 229
Aghamalian-Konieczna Françoise 318
Alberski Krzysztof 12
Anders W³adys³aw 105, 161, 256, 323
Andrzejewski Antoni 140, 142
Andrzejewski Jerzy 29, 32�34, 36, 37,

39
Andrzejewski Piotr 310
Andrzejewski Tadeusz 324
Andrzejowicz Juliusz 262
Antall Józef 174
Antoniewicz Zdzis³aw 174, 176�179,

181
Antoszewski Roman 324
Arct Micha³ 142
Axt Renate 204

B
Babiak Krystyna Maria Barbara zob.

Leonowicz-Babiak Krystyna Maria
Barbara

Babiak Zenon 71
Bajaczyk Jaros³aw 324
Bakalarz Józef 241, 242

Indeks osobowy

Baló Zoltan 174
Baniecka-Dziadzio Barbara 292
Barañczak Stanis³aw 30, 35
Barañski Kamil 104
Barszewski Stefan 258
Bart³omiejczyk Edmund 106
Bartosz A. 240
Barzyñski Jan 253, 279
Beckett Samuel 33
Bednarczyk Czes³aw 21, 249
Bednarczyk Krystyna 21
Bednarski Feliks W. 247, 248
Be³ch Pius 248
Be³z Zbigniew 271
Bialas Marian 12
Bia³asiewicz Józef 227�229
Bia³asiewicz Wojciech 227, 228, 255, 261
Bia³oszewski Miron 33, 40, 272
Bieñkowska Barbara 12, 26, 45, 54, 69,

114, 115, 117�119, 121
Biernacki Jerzy 220, 222
Bilikiewicz-Blanc Danuta 11
Biliñski Anna zob. Szabat-Biliñski Anna
Biliñski Lucjan 51
Birkenmajer Aleksander 17
Biszewska Joanna 324
Bizuñ Stanis³aw 194
Blachnicka Maria z d. Miller 72
Blachnicki Franciszek 71�81, 83, 195



328 Indeks osobowy

Blachnicki Józef 72
Blachowski John B. 262
Bladowska Agnieszka 214, 222
Blanc Danuta zob. Bilikiewicz-Blanc

Danuta
B³aszak de Julis Ewa 292
Bochiñska Danuta 139
Bochiñski Bronis³aw 139
Bodes Stanis³aw 292
Bogdan Jan 264
Bogdañska-Szadai Bo¿ena 324
Bogusz Les³aw 79
Bohdanowiczowa Zofia 274
Bokszczanin Boles³aw 63
Boniecki Adam 102
Bonikowska Ma³gorzata P. 222
Bonusiak Andrzej 112
Borkowski Igor 199
Borowicz Joanna 292
Borowski Tadeusz 29, 39, 131, 135
Borusiak Andrzej 262
Bos-Karczewska Ma³gorzata 324
Bouvy Agata zob. Kalinowska-Bouvy

Agata
Brandstaetter Roman 40, 246, 248
Brandys Kazimierz 32, 39
Bratbak Bjørn 322, 324
Brejski Antoni 189
Brejski Jan 189, 238
Bresiñski Jan 207
Breza Tadeusz 36
Brödner Erhard 133, 134, 136, 208
Brodowski Zbigniew 258
Broniewój-Orliñski Wincenty J. 80
Broniewski Witold 80, 248
Broniewski W³adys³aw 30, 32
Broszkiewicz Jerzy 36, 37, 39
Bro¿ek Andrzej 18
Brykowski Ryszard 219
Brzechwa Jan 36
Brzescinska-Riccio Joanna 292
Brzezina Leon 318
Brzeziñski Tadeusz 103
Brzêkowski Jan 31
Buczewski Zenon 146
Budakowska El¿bieta 212
Budyñ Stanis³aw ks. 84, 113, 197, 304
Budziñski Franciszek 179, 180
Bujnowski J. 31
Burkot Stanis³aw 29

Burszta Józef 209
Bush George 257
Busza Andrzej 274�276
Butkiewicz Ludwik 80
Byczkowski Józef 298

C
Camus Albert 33
Capik Beata 28
Carlton Maria 140
Carter Jimmy 256
Cat-Mackiewicz Stanis³aw 34
Ceglowa Barbara zob. Szyd³owska-Ce-

glowa Barbara
Cendrars Blaise 270
Centkiewicz Alina 36
Centkiewicz Czes³aw 36
Centomirski Stefan 322
Cha³ko Zbigniew 229
Charytañski Jan 248
Chlastawa Piotr 222
Chmielecki Andrzej 79�81
Chodurska El¿bieta 295
Chojnacki Roman 276
Chojnacki W³adys³aw 146, 253
Chojnacki Wojciech 49, 151, 152
Chor¹¿yna Hanna 80
Chrobry Boles³aw 260
Chru�liñska Iza 49
Chwalewik Edward 116
Chwin Stefan 41, 42, 206
Ciesielski Stanis³aw 69, 324
Cie�lak Tadeusz 50, 188
Cio³kosz Adam 31
Ciosek Zbigniew 94, 95, 110
Cisek Janusz 51, 62
Csorba Helena 176, 179
Csorba Tibor 176, 178
Cyrankiewicz Józef 34
Czachowska Jadwiga 146
Czajka Stanis³aw 18, 22
Czapliñski Czes³aw 51, 146
Czapski Józef 31
Czapski W³adys³aw 235
Czarnecki Stefan 260
Czarnik Oskar Stanis³aw 67, 69
Czartoryski Adam 58
Czaykowski Bogdan 272, 274�276
Czekajewska-Jêdrusik Anna 17
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Czerniawski Adam 31
Czuma Andrzej 34
Czuma Benedykt 34

Æ
Æwik Franciszek 307

D
Dänhoff Marion 196
Danilewicz Maria zob. Danilewicz-Zie-

liñska Maria
Danilewicz-Zieliñska Maria 24, 51, 59,

146, 152, 248
David Mirams 324
D¹browska Aneta 324
D¹browska Jadwiga 317
D¹browska Maria 32, 33, 36, 40
D¹browski Eugeniusz 192
D¹browski W³adys³aw 52
Dedecius Karl 41, 43, 128, 129, 206, 298
Dedeciusz Karl zob. Dedecius Karl
Demby Stefan 159
Dewey Melvin 108
D.I. zob. D[uchowska] I[rena]
Dichter Wilhelm 202
Dippel Stefan 88, 90, 190
Dmowski Roman 293
Dobosz Bogdan 294, 307
Dobraczyñski Jan 36, 39
Dobroñski Adam 294
Domañski Franciszek 248
Donevski Bozin 219
Dopiera³a Kazimierz 51, 254, 279, 291
Dorosz Beata 38
Dr¹g-Koryga Iwona 62
Dr¹¿ek Czes³aw 247, 248
Drewniak Eleonora zob. Sapia-Drew-

niak Eleonora
Drewniewska-Idziak Barbara 62
Drogosz Leszek 317
Drozdowski Marian 120, 241
Dro¿d¿ Jerzy 316
D[uchowska] I[rena] 220
Duda-Gracz Jerzy 292
Dudek-£awecka Joanna 221
Dudziñska Bo¿ena 324
Durski Jacek 204

Duszak Thomas 65
Dworczyk Micha³ 94, 95, 110
Dygat Stanis³aw 36, 39
Dymek Franciszka 263
Dyniewicz W³adys³aw 253
Dyrko Adam 80
Dziadzio Barbara zob. Baniecka-Dzia-

dzio Barbara
Dziadzio Bogdan 292
Dziekoñski Stanis³aw 241
Dziki Sylwester 148, 149, 152, 154
Dzurak E. 214
Dzwonkowski Roman 242
Dzyra Józefa 324

E
Eisenhower Dwight 256
Eleszkiewicz Stanis³aw 292
Elsholz Magda 324
Elsner Michalski Maria 292
Enn W³adys³aw ks. 187
Eska 221
Estreicher Karol 27, 102
ez. zob. Zyman Edward

F
Faber Danuta 317
Fabisiak Ewa 81
Fajkowska Anna 81
Fast Piotr 43
Fefer Icyk 249
Fiedler Arkady 32, 36, 37
Filipowicz Kornel 39
Fink Ida 42
Fischbach-Pospelova Maria 50
Fleischer Alexander 207
Fleischer Mira 207
Flis Stanis³aw 62, 245
Flisiñska-Pietrzak Barbara 230, 231
Flisiñski Wac³aw 13, 146, 227, 229�

231
Fokciñski Hieronim 63
Foltynowicz W³odzimierz 324
Frontiere Halszka zob. Goraziñska-Fron-

tiere Halszka
Frydrychowicz Maria B. 324
Fudalewski Wac³aw 81
Funk Kazimierz 254
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G
Gabryel Maria zob. Ró¿ycka-Gabryel

Maria
Gaczo³ Stanis³aw 314
Galazka Jacek 259
Galica Wincenty 316
Ga³czyñski Konstanty Ildefons 30
Ga³kowski Adam 66
Gardzielewski Zygfryd 24
Garlicka Aleksandra 152
Garliñski Józef 150
Garnyté Beata 324
Gawlikowski Krzysztof 202
Gawlikowski Lechos³aw 218
Gawlina Józef bp. 191, 242
G¹siorowski Wac³aw 236, 237, 240
Genet Jean 273
Gêbo³y� Zdzis³aw 67
Giczel Jan 194
Giedroyc Jerzy 49, 140, 207
Giedroyæ Henryk 206
Gierga Bernhard 80
Gierliñska Anna 203
Giese Arno 302�304, 324
Gilson Miriam 146
Girs Anatol 21
Gizella Jerzy 275
Glensk Joachim 196, 298
Gliwa Stanis³aw 21, 24, 274
G³az Kazimierz 271
G³owiszynow Franciszek 81
G³uchowski Krzysztof 59
Goetel Ferdynand 30, 31
Gogoliñski Elston Aleksander 245
Goll Klaus Rainer 132, 135
Go³¹b Jacek 79
Go³êbiewski Marian 34
Go³êbiewski Walter W. 324
Go³êbiowski Bronis³aw 209
Gombrowicz Witold 30, 31, 33, 34, 36,

37, 39, 40, 42, 43, 206, 273
Goraziñska-Frontiere Halszka 317
Goryñska Wiktoria 106
Grebelska Wanda 152
Grêdzik-Radziak Agnieszka 113
Grocholski Józef 138
Grochowiak Stanis³aw 32, 34
Gromada Tadeusz 63
Groniowski Krzysztof 46

Gruszczyñski Wojciech 79
Grycz Józef 159
Grynberg Henryk 31
Grzebieñ Ludwik 187
Gwizdka Joanna zob. Soko³owska-Gwizd-

ka Joanna

H
Haberland Detlef 132, 133, 136
Habielski Rafa³ 48, 51, 246
Habrowska-Jellaczyc Irena 273
Habsburg Konstancja 259
Haiman Mieczys³aw 235
Halasa Alfred 292
Haller Józef 255�257
Harasymowicz Jerzy 34
Hartenstein Elfi 128
Hartwig Julia 32
Haykowski Micha³ 324
Heidrich Andrzej 292
Helbig Brygitta 202
Hemar Marian 31, 34
Herbert Zbigniew 32, 33, 37, 39, 42, 275
Herbst Stanis³aw 34
Herling-Grudziñski Gustaw 42
Herma Jacek 73
Hernas Czes³aw 209
Heska-Kwa�niewicz Krystyna 34, 66, 199
Heydenkorn Benedykt 100, 101, 146
Hilchen Anna 17
Hilchen Micha³ 17
Hitler Adolf 189
Hleb-Koszañska Helena 18, 152
H³adkiewicz Wies³aw 52, 70, 214
H³asko Marek 31, 34, 36, 37, 39, 42
Hoeft Wojtek 292
Hoffman Eva 274
Hoffman Pawe³ 33
Holesch Adam 205
Hordyñski Jerzy 34
Hruszewski Micha³ 104
Huelle Pawe³ 41
Hut Pawe³ 222

I
Idziak Barbara zob. Drewniewska-Idziak

Barbara
Ilic Anna 324
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I³³akowiczówna Kazimiera 32, 34, 180
Inglot Andrzej 292
Ionesco Eugène 33
Iwan Ryszard 303
Iwanicki S³awek 324
Iwaniuk Wac³aw 272, 274 , 275
Iwanowa L.A. 214
Iwañska Alicja 275
Iwaszkiewicz Jaros³aw 32, 36, 37, 39, 42

J
Jabloñski Ewa 292
Jab³oñska Barbara 146
Jab³oñski Franciszek H. 228, 258
Jagelowitz Alexander 292
Jagielska El¿bieta 257
Jagodziñski Jerzy 205
Jagodziñski Zdzis³aw 59, 316
Jagosz Micha³ 63, 294
Jakimowicz Irena 106
Jakowiec Iwan 324
Jakowiec Renata 324
Jakubowski Darek 261
Jan III Sobieski 293
Jan Pawe³ II 73, 74, 76, 77, 141, 142,

207, 255, 261, 290, 301, 303, 323
Janczarski Czes³aw 37
Janczewski Andrzej 292
Janiszewski Jerzy L. 79
Janusz Grzegorz 50, 85
Jaranowski Micha³ 219
Jarmu³ka Lech 80
Jarosz Józef 114
Jaroszewska Ewa 19
Jaroszewski W³adys³aw K. 229
Jaruzelski Wojciech 195, 225
Jarzêbowski Józef ks. 61
Jarzyñska Joanna zob. Pasztaleniec-Ja-

rzyñska Joanna
Jasieñski Bruno 36, 39
Jasiñski Walery 230
Jasiñski Zenon 67
Jasiñski-Herbert T.R. 258
Jastrun Mieczys³aw 37, 272
Jastrun Tomasz 32, 202, 204
Jelenkowski Marian M. 156
Jellaczyc Irena zob. Habrowska-Jella-

czyc Irena
Jenczewski Andrzej 222

Jeziorkowski Andrzej 292
Je¿ewski Leopold 79
Jêdrusik Anna zob. Czekajewska-Jêdru-

sik Anna
Jocz Pawe³ 292
Johnson David Lloyd 100
Jonkajtys-Luba Gra¿yna 62
Judycka Agata 219, 242, 254, 259, 290,

294, 295, 301, 315, 317
Judycki Zbigniew 13, 216, 219, 220,

242, 254, 259, 290, 294, 295, 301,
307, 315, 317, 324

Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga 251,
252, 268, 273

Jurzysta Marcin 206

K
Kabata Halina zob. Tchórzewska-Kaba-

ta Halina
Kaczmarek Urszula 46, 47
Kaden-Bandrowski Juliusz 30
Kajka Piotr ks. 192, 193
Kalaga Wojciech 43
Kalbarczyk S³awomir 221
Kalczyñska Maria 10, 11, 14, 45, 49, 51,

65, 70, 109, 112, 113, 120, 121, 162,
195, 196, 198, 199�201, 204, 209,
217, 297, 300�303, 314, 317

Kalinowska-Bouvy Agata 14, 52, 167,
304

Kalopsidiotis Jolanta 292
Kaluza Andrzej 205, 206
Ka³uski Marian 322, 324
Ka³u¿ska Walentyna zob. Sawrañska-

-Ka³u¿ska Walentyna
Kaminer W³adimir 205
Kamiñski Bronis³aw 21
Kamiñski Jan Nepomucen 130
Kaniewski Maciej 204
Kantak Wojciech 60
Kantor Tadeusz 40
Kaplewski Stanis³aw 292
Kapu�ciñski Ryszard 42, 43, 273
Karczewska Ma³gorzata zob. Bos-Kar-

czewska Ma³gorzata
Kar³owicz Anna 28
Karnacewicz Stanis³aw 324
Karpiñski Ryszard bp. 242
Karska Halina 292
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Karski Jan 141
Kasinski Krzysztof 292
Kasparek Norbert 63
Kawa Joanna zob. Marsza³ek-Kawa Jo-

anna
Kawalec Julian 39
Kawiak Tomek 292
Kazanecka Gra¿yna 292
Ka�mierczak Anna 70
Keats John 276
Kennedy John 256
Kennelly Martin H. 258
Kern Ludwik 39
Kêpa Zbigniew 324
Kisielewski Stefan 32, 35, 43
Klajmon Urszula 67
Klein Antoni 241
Kleßmann Christoph 186
Klimaszewska Jadwiga 209
Klimaszewski Boles³aw 49, 294, 295
Klimiuk Chris M. 324
Klimuszko Edward ks. 140
Klukowski Jerzy 190
K³os Marcin 324
K³ossowska Ma³gorzata 25
K³ossowska Stefania 121
K³ossowski Andrzej 10, 17�26, 45�47,

49, 53, 54, 59, 68, 69, 121, 253
Knapik Tomasz 324
Kneip Heinz 296, 298, 303, 304
Kneip Matthias 128, 202, 204, 205,

296, 303
Kobeszko £ukasz 213, 219
Kobylañski Jan 322
Kobyliñski Anatol 298
Kocójowa Maria 45, 109
Kodliñski Henryk 229
Kohn Gotthilf 129
Kolbe Maksymilian 73
Kollar Urszula 324
Kolodziej Bernard zob. Ko³odziej Ber-

nard
Ko³odziej Bernard 51, 241
Ko³odziej Edward 46
Ko³udzki-Stobbe Romuald 219
Konieczna Françoise zob. Aghamalian-

-Konieczna Françoise
Konikowska Alicja 79
Konikowski Ryszard 79, 292
Koniuszewski W³adys³aw 234

Konopielko Teresa 222
Konopka Jan 324
Konopnicka Maria 32
Kontecki Antoni ks. 187
Konwicki Tadeusz 37, 39, 40
Kopacz Katarzyna 324
Koper A. S. 50
Koper Stefan 146
Kopernik Miko³aj 254
Koperski Romuald 324
Korczak Janusz 36, 37, 39
Korey-Krzeczowski Jerzy 270
Kornacki Krzysztof 61
Kornhauser Julian 35
Koryga Iwona zob. Dr¹g-Koryga Iwona
Kosicki Kazimierz 93
Kosieradzka El¿bieta 59
Kossak Zofia zob. Kossak-Szczucka Zo-

fia
Kossak-Szczucka Zofia 30, 36, 37, 263
Kostecki Janusz 67
Kosza³ka Gra¿yna 242
Kosza³ka Henryk 219, 241
Ko�ciuszko Tadeusz 255, 261
Kottus Joachim 80
Kottus Renata 77
Kowalczyk Sylviana 318
Kowalewski Maksim 104
Kowalik Emmy 148
Kowalik Jan 10, 53, 146�157, 226,

231, 314
Kowalska Ewa 241
Kowalska Katarzyna 175, 183
Kowalski A. 50
Kowalski Zygmunt 293
Kozak Stanis³aw 104
Kozie³ek Gerard 128, 129
Koz³owski Eligiusz 104
Koz³owski Henryk 100
Koz³owski Jerzy 47, 188
Krajewski Jan 293
Krawiec Jan 228, 258
Krê¿a³ek Iwona 50
Krochmal Anna 55, 113
Kropiowska Anna 293
Król Witold 64, 65
Krótki Karol 142
Kruczkowski Leon 32, 33, 36, 37
Kruszewski Eugeniusz S. 248
Kruszka Micha³ 224
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Kryszak Janusz 48, 272, 274
Krzemiñska Wanda 65
Krzemiñski Tadeusz 294
Krzos Czes³aw 293
Krzy¿anowski Julian 209
Kubat Andrzej 293
Kubiak Hieronim 120, 241
Kubiak Lottie 263
Kubiak-¯ytomirska Maja 35
Kubicka Agnieszka 324
Kubijovyè Volodymyr 104
Kubski Marek 293
Kucharczyk Adam 80
Kucharski Miros³aw 315
Kucharski W³adys³aw 50
Kuczyñski Antoni 215, 219, 220
Kuczyñski Krzysztof 50
Kugel Zbigniew 81
Kugler Arkadiusz 12
Kugler Waldemar 12
Kuncewiczowa Maria 30, 31, 37, 39, 40
Kunert Andrzej 183
Kupczak Janusz 50
Kuprel Diana 272, 275
Kuroczycki Józef ks. 316
Kurzawski Adam 81
Kusiba Marek 272, 274, 275
Kutz Kazimierz 206
Kuzawiñska Bo¿ena 324
Kwasek de Villarreal Mariola 293
Kwiatkowski Jerzy 293

L
Lachmann Peter Piotr 131, 134, 135, 208
Lachowicz Teofil 324
Lagzi István 173
Lange-Czechowicz Markus 293
Langer Hanna 11
Lapers Gilles 322, 324
Layton Irwing 274
Lec Stanis³aw Jerzy 39, 42
Lechociñski Ludwik 140
Lechoñ Jan 31, 38
Legowicz Helena 67
Legras Roger 38
Lejczak Barbara 119
Lem Stanis³aw 32, 36, 37, 39, 40, 42
Lembeck Andreas 85, 90
Lencznarowicz Jan 314

Lenik Józef 140
Leonhard Stanis³aw 129
Leonowicz-Babiak Krystyna Maria Bar-

bara 11, 71, 195, 293
Leszczewicz Andrzej 109
Le�mian Boles³aw 272
Le�niewski Ryszard 316
Lewandowska Stanis³awa 146
Lewandowski Bogumi³ 248
Lewandowski Robert 229, 282
Lewin Ludwik 307
Lewowicki Tadeusz 67
Licha Barbara 293
Lichniak Zygmunt 156
Ligêza Wojciech 49
Lilien Ernest 234
Liliental Witold 324
Liman Stefan 50
Lipczyñska Waleria 263
Lipiñski Julian 262
Lipska Ewa 42
Lis Cezary 80
Liss Franciszek 187�189, 197
Lokañski Henryk 228
Luba Gra¿yna zob. Jonkajtys-Luba Gra-

¿yna
Lubicz-£uba Anna 96, 97, 275
Lubowiecki Edward 190
Luft Bogumi³ 81
Lukasiak Witold 324
Lurczyñski Mieczys³aw 86

£
£abieniec Anna 276
£agodziñska Adela 229
£akomy Agnieszka 11, 14
£askarzewska Hanna 58
£atyñski Marek 48
£awecka Joanna zob. Dudek-£awecka

Joanna
£awruk Bohdan 100
£awrynowicz W³adys³aw 293
£¹czyñski Marek 21
£obodowski Józef 274
£oik Irena 219
£owicki Micha³ 264
£uba Anna zob. Lubicz-£uba Anna
£ubczyk Grzegorz 174, 218, 220
£ucki Boles³aw 324
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£uczak Czes³aw 84, 86, 91
£ukomska Dorota 324
£ysakowski Adam 159
£ysiak-Rudnicki I. 104

M
Mach Edyta 324
Mach Stan 14, 52, 324
Maciaszek Katarzyna 324
Maciejewska-Pavkoviæ Joanna 222, 324
Maciejewski Janusz 49
Mack Manfred 128
Magosci Paul 104
Majewski Adam 206
Majka Artur 293
Makles Karol 12
Makowiecki Józef 258
Makuszyñski Kornel 37
Malczewski Z. 245
Malicki Jan 66
Malinowski Mariusz 66
Ma³ecki Zdzis³aw ks. 12
Mandelsztam Osip 274
Marchwacka L. 295
Marcol Anna 13, 200�204, 207, 209, 296
Markiewicz W. 80
Markowska Irena 324
Marsza³ek Adam 69
Marsza³ek-Kawa Joanna 69
Martin George 323
Marzec Ewelina 324
Mas³owska Dorota 41
Mas³owska Jolanta 316
Maszczyñska Teresa 79
Mata Jan 264
Matra� Maciej 66
Mazewski Alojzy A. 229, 258, 279
Mazowski Krzysztof 324
Mazurewicz Bernard 139, 140
Meissner Jerzy 36, 37
Menino Thomas M. 322
Mê¿yñski Andrzej 116
Mi¹so Józef 261
Michalak Irena 178
Michalski Waldemar 276
Micha³owska Bronis³awa (Bronka) 275
Mickiewicz Adam 32, 34, 58, 180
Migoñ Krzysztof 18, 21, 23, 46, 297
Mik Krzysztof 204

Miklaszewski A. 156
Mikulski Jan 247, 248
Miler J. 214
Milewicz Anna 62
Milewska Magdalena 263
Milewski S³aw 51, 113
Mi³osz Czes³aw 29, 31, 36, 37, 39, 40,

42, 207, 272
Mi³to Lilia 293
Mirewicz Jerzy 246, 248, 249
Mitraszewski Stanis³aw 220
Moczkodan Rafa³ 51, 241
Modjewski Ralph 254
Modrzejewska Helena 259
Mojski Piotr Maria 60
Mokrzycka Hanna 11
Molik Witold 65, 66
Moll Helen 258
Molnár István D. 183
Moniuszko Stanis³aw 263
Morawiecki Jêdrzej 324
Morawski I. 228
Morawski Jerzy 67
Morcinek Gustaw 36
Morgiewicz Emil 34
Morkowska £ucja 60
Morkowski Janusz S. 61, 69, 70
Morris William 21
Mosen Julius 130
Mosi¹dz Zofia 293
Moskal Edward 257, 259, 260, 279, 281,

283, 284
Mostwin Danuta 276
Mo�cicki Ignacy 158, 320
Mrowiec Franciszek 197
Mro¿ek S³awomir 32, 35�37, 39, 42
Mro¿ewski Stefan 106
Mruk P.A. 246
Murzynowska Krystyna 47, 186
Musia³owicz Bartosz 324
Muszer Dariusz 202, 300
Muszyñski J. 272
Muzio³ Henryk 50, 299
Mys³akowski Piotr 218, 220
Myszkiewicz-Niesio³owski Stefan 34

N
Nadolny Anastazy 50, 65, 88, 92, 187,

189, 196
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Nagiel Henryk 146
Naglik Anne 293
Na³êcz Daria 58, 120
Na³kowska Zofia 29, 36, 39, 273
Narkowicz Liliana 324
Newerly Igor 32, 36, 37
Niemcewicz Julian Ursyn 58
Niesiecki Kacper 102
Niewodniczañski Tomasz 65
Niewolkiewicz Henry 234
Niewrzêda Krzysztof 202, 204, 300
Nir Roman ks. 13, 52, 63, 113, 117, 156,

214, 234, 240
Nitecki P. 247
Nixon Richard 256
Nowak Czes³aw 81, 196, 198, 317
Nowak Piotr 65
Nowak Rozalia 293
Nowicki Piotr 276
Nowiñski Tomasz 304
Nurczyk Krystyna 324
Nurowska Maria 41, 42

O
Obarska Kazimiera 263
Obuchowski Andrzej 324
Odojewski W³odzimierz 37
Ogorzelec Ludwika 293
Okopieñ-Strite Katarzyna 60
Olejniczak Jan 256
Olejniczak Józef 221
Olschowsky Heinrich 128
Olszyk Edmund G. 146, 226
O�Neill Eugene 33
Opiñska Gra¿yna 222
Opolski Mateusz ks. 66
Or³owski Józef 235, 258
Orpiszewski Stanis³aw 228, 258
Orzeszkowa Eliza 32
Osada Stanis³aw 146, 226, 234, 280
Osajda Wiktor 50
Ossendowski Ferdynand Antoni 30, 32
Osses Adams Liliana 324
Osses-Frei Janina 324
Ostoja-Chrostowski Stanis³aw 106
Ostrowski Zbigniew 80
Ostrycharz R.M. 322
Osuchowski Juliusz 213, 218
Osysko Edmund 257

Oszczak Edmund 318
Otto III 260
Ozga Jerzy 293

P
Pacholski Maksymilian 45
Paczkowski Andrzej 242, 314
Paderewski Ignacy 255, 256, 259
Paderewski Jan 293
Paj¹k Agnieszka zob. Stopiñska-Paj¹k

Agnieszka
Palinciuc Elena 324
Panasiuk Zofia 293
Panecka Agnieszka 212, 316
Pappius Hanna M. 11, 57, 59, 60, 94,

104, 107, 214
Parandowski Jan 31, 32, 36, 37, 39
Parazyski Micha³ 293
Parnicki Teodor 33
Partyka Renata 324
Paszek Leonard 198�200, 217, 297,

300, 301, 303, 314
Paszkiewicz Urszula 112, 117
Pasztaleniec-Jarzyñska Joanna 160
Paszul Stanis³aw 322
Pater Mieczys³aw 195
Pavkoviæ Joanna zob. Maciejewska-Pa-

vkoviæ Joanna
Pawe³ VI 243
Pawilak Jacek 324
Pawlusiewicz Ma³gorzata 217
Paw³owicz Weronika 66
Paw³owiczowa Maria 67
Paw³owski A. 242
Pazyra Stanis³aw 90, 150
Persowski Franciszek 104
Peszkowski Zdzis³aw J. 242
Petraru Marius 68
Pezda Janusz 58
Piasecki Sergiusz 36
Piaszczyñski Piotr 202, 204, 205
Pi¹tkowska-Stepaniak Wies³awa 146,

314
Pi¹tkowski Romuald 261
Pielorz J. 245
Pieni¹¿ek Anna 220
Pieñkos Donald 259
Piesowocki Leon 293
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Pietkiewicz Karol 258
Pietrzak Barbara zob. Flisiñska-Pie-

trzak Barbara
Pietrzik Joachim 203
Pietrzyk Pawe³ 62
Piêtkiewicz Karol 228
Pilch Andrzej 47, 120
Pilecki Jerzy M. 222
Pi³sudski Józef 261
Piotrowski Bogdan 316
Pirandello Luigi 273
Piskurewicz Jan 58
Pitoñ Jan ks. 46
Pitynski Andrew zob. Pityñski Andrzej
Pityñski Andrzej 322, 324
Pius XII 243
Piwarska Barbara zob. Uhr Barbara
Piwarski Andrzej 77, 80, 81, 298, 302
Pless Józef 300
Pluskota Magdalena 13
P³achta Jan S. 324
P³a¿yñski Maciej 292
P³oszewska Ma³gorzata 204, 208
Polak Boles³aw 219
Politowski Franciszek 235
Pomian Krzysztof 49
Poniatowska Anna 47, 50
Poniewierski Jan 303
Popieliñski John 262
Popie³uszko Jerzy ks. 79
Posern-Zieliñski Aleksander 46
Pospelova Maria zob. Fischbach-Pospe-

lova Maria
Potocki Jan 37, 39
Powêska Anna zob. Wolff-Powêska Anna
Pó³turzycki Józef 58
Pó�niak-Poznañski Stanis³aw 88, 190
Prêdota Magdalena 215, 222
Prochaski Franciszek 21
Prokop Marek P. 58, 63
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The culture of the book and press of the Polish community abroad
The national and world heritage

S u m m a r y

The subject-matter of this publication constitutes the issue of the former and
contemporary book, as well as the Polish press abroad. It is the second volume
in the very series. Its contributors are from Poland, France, Germany, Switzer-
land, and North America (Canada, the USA). The work in question makes use
of the archive and source documents, as well as bibliography that has not been
published yet.

The content of the work is divided into three parts. The first, entitled The
culture of the book, is dedicated to Andrzej K³ossowski, an outstanding rese-
archer of the Polish book abroad. It consists of 9 articles and 1announcement,
and starts with the article by Arkadiusz Wagner presenting the life of A. K³os-
sowski. Danuta Biblikiewicz-Blanc raised the issue of The Polish material and
politics of the translation of the Polish literature after 1945. Maria Kalczyñska
presented the research remarks concerning the Polish culture abroad. Hanna
Langer discussed the issue of the library studies of the Polish community abroad
in �Polska Bibliografia Bibliologiczna� between 1989 and 2004. Krystyna M. Le-
onowicz-Babiak pointed to the influence of the publication of Stowarzyszenie
Chrze�cijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Narodów on the political awareness of the
Polish community abroad between 1982 and 1987. Agnieszka £akomy touched
upon a dipis book after the World War II. Piotr Roguski from Cologne treated Ger-
man Polenlieder as problematic in terms of journalism and research. Canadian
Polish materials from the Polish Library in Canada became the subject of ana-
lysis undertaken by Halina Mokrzycka. The next author � Jacek Puchalski �
outlined the programme of the registration of Polish collections abroad, conduc-
ted by the Department of the Polish Cultural Heritage Abroad of the Ministry
of the Culture and National Heritage. This part closes with an announcement
by Marian Bialas, concerning the Polish book in the territory of Edmonton.
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The second part of the book is dedicated to Jan Kowalik who devoted all his
life to collecting and storing the Polish press abroad. His profile was presented
by Agnieszka Bajor. Subsequently, Krzysztof Alberski discussed the periodicals
of the Polish community abroad collected in the National Library. Brothers Ar-
kadiusz and Waldemar Kugler focused on periodical press of the Polish refuge-
es in Hungary during the World War II. Father Zdzis³aw Ma³ecki raised the issue
of the publishing activity of the Polish clergy in Germany. Anna Marcol made
an overview of the contents of �Magazyn Kulturalny Zarys� from Germany.
�Wspólnota Polska�, a Polish periodical published between 2002 and 2007 con-
stituted the subject of analysis by Karol Makles. The issue of the Polish press
in the USA and Canada was attended to by four authors. Father Roman Nir
from the USA presented the archive materials concerning the press of the Po-
lish community abroad to be found in the Archive of the Poles living abroad in
Orchard Lake. Danuta Sieradzka, on the other hand, centred around the phe-
nomenon of calendars of the Polish community abroad in Chicago at the turn
of the 20th and 21st centuries. Wojciech Wierzewski from the USA raised the is-
sue of the former and contemporary press of Poles living abroad in the USA. Jan
Wolski covered in his analysis two Polish literary periodicals �List Oceaniczny�
and �Nowy Pr¹d� from Canada. Magdalena Pluskota discussed the pastoral pe-
riodicals of Poles in exile, �Duszpasterz Polski Zagranic¹� and �Przegl¹d Po-
wszechny� included.

The whole of the book finishes with considerations made by the representa-
tives of the institutions of the Polish community abroad and researchers of the
very subject-matter. Zbigniew Judycki presented the activity of the Institute of
Biographical Studies in France. Agata Kalinowska-Bouvy discussed the Associa-
tion of Polish Authors, Translators and Journalists in Europe, Stan and Edyta
Mach from Switzerland described the �Polonicum Machindex� project, referring
to the register of the Polish proofs of memory in exile, whereas Maria Kalczyñ-
ska approached the issue of the activity of the Centre of Book and Polish Press
in Germany, located in the Silesian Institute in Opole.

The publication is addressed to both the representatives of Poles living abroad
all over the world, diplomats in their posts and a large number of specialists in
humanities interested in the culture of Polish diaspora.



Die Kultur des exilpolnischen Buches und der exilpolnischen Presse
Nationales und weltweites Erbe

Z u s a m m e n f a s s u n g

Zum Gegenstand der vorliegenden Publikation werden Probleme des polni-
schen Buches und der polnischen Presse im Ausland früher und heutzutage. Es
ist schon der zweite Band der Publikationsreihe. Die Verfasser kommen aus
Polen, Frankreich, Deutschland, aus der Schweiz und aus Nordamerika (Kana-
da, USA). In diesem Band werden die bisher noch nicht veröffentlichten archi-
valischen Quellen und bibliografischen Monografien ausgenutzt.

Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste von ihnen, Die Kultur des Bu-
ches, der neun Artikel und eine Mitteilung umfasst, wurde dem hervorragenden
Forscher des exilpolnischen Buches, Andrzej K³ossowski, gewidmet. Der die Pu-
blikation eröffnende Artikel von Arkadiusz Wagner enthält den Lebenslauf von
K³ossowski. Danuta Biblikiewicz-Blanc schreibt zum Thema Polonika und die
Politik der Übertragung von der polnischen Literatur nach 1945. Maria Kal-
czyñska befasst sich mit der polnischen Kultur im Ausland und Hanna Langer
mit dem exilpolnischen Bibliothekswesen anhand der Polnischen Bücherwesens-
bibliografie aus den Jahren 1989�2004. Krystyna M. Leonowicz-Babiak zeigt in
wieweit politisches Bewusstsein des Polentums in den 80er Jahren des 20.Jhs
durch die Publikationen des Vereins des Christlichen Dienstes der Völkerbefre-
iung geformt war. Agnieszka £akomy versucht die Problematik der von den
während des zweiten Weltkriegs nach Deutschland verschleppten Personen (D.
P.) geschriebenen Bücher darzustellen. Piotr Roguski aus Köln befasst sich mit
deutschen Polenliedern als einem publizistischen Phänomen und Forschung-
sphänomen. Kanadische Polonika aus der Polnischen Bibliothek in Kanada wer-
den zum Thema der Erörterung von Halina Mokrzycka. Der nächste Verfasser,
Jacek Puchalski, schildert ein Programm für Registrierung der polnischen
Büchersammlungen im Ausland, das durch das Departement für Polnisches
Kulturerbe im Ausland des polnischen Ministeriums für Kultur und Nationa-



344 Zusammenfassung

lerbe entwickelt wurde. Der Teil des Buches endet mit der Mitteilung von Ma-
rian Bialas über polnisches Buch in Edmonton.

Der zweite Teil des vorliegenden Buches wurde dem Jan Kowalik gewidmet,
der sein Leben lang mit Leidenschaft die im Ausland erscheinende polnische
Presse gesammelt hat. Seine Person wird von Agnieszka Bajor beschrieben.
Krzysztof Alberski befasst sich mit den in der Nationalbibliothek gesammelten
exilpolnischen Zeitungen. Über die von den polnischen Flüchtlingen während des
2. Weltkriegs in Ungarn herausgegebenen Zeitschriften schreiben Arkadiusz und
Waldemar Kugler. Zdzis³aw Ma³ecki, Priester, bespricht die Verlagstätigkeit des
polnischen Klerus in Deutschland. Anna Marcol analysiert den Inhalt des in
Deutschland herausgegebenen Kulturmagazins �Zarys�, und Karol Makles da-
gegen die in Polen 2002�2007 erscheinende Zeitschrift �Wspólnota Polska�. Mit
der polnischen Presse in den USA und in Kanada befassen sich vier Autoren. Ro-
man Nir, Priester aus den USA legt die sich in dem Archiv der Polnischen Emi-
granten in Orchard Lake befindenden und die exilpolnische Presse betreffenden
Archivalien vor. Danuta Sieradzka konzentriert sich auf die in Chicago um die
Wende des 20. zum 21.Jh. herausgegebenen polnischen Kalender. Wojciech Wie-
rzewski aus den USA bespricht die früher und gegenwärtig in den VA ersche-
inenden polnischen Zeitungen. Jan Wolski analysiert zwei polnische Literaturze-
itschriften aus Kanada �List Oceaniczny� und �Nowy Pr¹d�. Magdalena Pluskota
befasst sich mit den von polnischen Emigranten herausgegebenen, seelsorgeri-
schen Periodiken �Duszpasterz Polski Zagranic¹� und �Przegl¹d Powszechny�.

Das ganze Buch endet mit den Erörterungen von den Vertretern der polni-
schen Institutionen im Ausland und von den die Probleme der polnischen Emi-
granten ergründenden Wissenschaftlern. Zbigniew Judycki bespricht die Tätig-
keit des französischen Instituts für Biografische Untersuchungen, Agata Kali-
nowska-Bouvy � des Vereins der Polnischen Autoren, Übersetzer und Journa-
listen in Europa. Die aus der Schweiz kommenden Stan und Edyta Mach befas-
sen sich mit dem Entwurf �Polonicum Machindex�, dessen Aufgabe ist, die po-
lnischen Erinnerungszeichen im Ausland zu erfassen. Maria Kalczyñska be-
spricht die Tätigkeit des Kabinetts des Polnisches Buches und der Polnischen
Presse in Deutschland mit dem Sitz im Schlesischen Institut in Opole (Oppeln).

Das Buch ist sowohl an polnische Emigranten in der ganzen Welt, wie auch
an alle Humanisten gerichtet, die an der Kultur der polnischen Diaspora Inte-
resse haben.
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