
Dzisiaj zachęcamy Państwa do zapoznania się z monografią „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 
Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych” wydaną przez nasz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
pod redakcją dr Katarzyny Bock–Matuszyk, dr. hab. Wojciecha Kucharskiego i Piotra Zubowskiego. 
Jest to kontynuacja tematyki z polecanej tu już książki „Kamienice” jednak w naukowym ujęciu, 
porządkującym i wyjaśniającym pewne aspekty tej złożonej problematyki.

Celem monografii jest ukazanie specyficznej sytuacji ziem zwanych Ziemiami Odzyskanymi, których 
los zmienił się diametralnie w roku 1945, w wyniku decyzji Wielkiej Trójki o przesunięciu granic Polski 
ze wschodu na zachód i północ. I tak kolejny raz, tuż po traumie II wojny światowej, wielka polityka 
wkroczyła w życie milionów zwykłych ludzi, stawiając ich w obliczu następnych ekstremalnych wyzwań.

Książka jest ciekawą pozycją dla osób zainteresowanych problematyką migracji oraz integracji zróż-
nicowanych społeczności w warunkach obcego otoczenia geograficznego, przyrodniczego, architek-
tonicznego, historycznego i kulturowego. Dotyka też problemu odnalezienia się w nowej sytuacji 
ludności autochtonicznej, zamieszkującej te tereny od pokoleń, w tym również Polonii, do której 
„przyszła Polska” niekoniecznie taka, jakiej oczekiwali. Publikacja powinna również zainteresować 
osoby pasjonujące się odkrywaniem swoich korzeni, losów przodków, historii miejsca, w którym żyją.
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Już tytuł książki uświadamia, że zarówno nowym przybyszom, jak i dotychczasowym mieszkańcom 
towarzyszyło poczucie tymczasowości, niepewności, zagubienia, które pogłębiał nieuregulo-
wany status nowych granic i obawa przed wybuchem kolejnej wojny. Żywa też była nadzieja ludzi 
przesiedlonych ze wschodu na powrót do swoich małych ojczyzn. To wszystko sprawiało, że powojenne 
lata na poniemieckich Ziemiach Zachodnich i Północnych były życiem „na walizkach”.

Ogromną wartością polecanej monografii jest wieloaspektowe podejście do tematu, uwzględniające 
kontekst polityczny, społeczny, historyczny i kulturowy.

Książka została podzielona na trzy części: „Swoi i obcy”, „U siebie?” oraz „W cieniu polityki”. Autorzy 
tekstów składających się na te części poruszają zarówno zagadnienia, wydawałoby się, dość proza-
iczne, jak codzienne życie po wojnie w tchnących obcością poniemieckich miastach i wsiach, ale też 
dotykające polityki wewnętrznej powojennego państwa polskiego oraz relacji z Armią Czerwoną. 
W monografii nie mogło również zabraknąć rozdziałów mówiących o roli Kościoła katolickiego oraz 
innych instytucji czy organizacji, jak np. Ochotnicza Straż Pożarna w oswajaniu obcego terytorium 
i budowaniu nowych więzi społecznych. Publikacja ukazuje także specyficzne dla tużpowojennych 
dziejów Ziem Zachodnich i Północnych zjawiska, jak szaber, „odzysk cegły”, brak sprecyzowanej stra-
tegii działania wobec polskiej ludności rodzimej, zagrożenie ze strony sowieckich żołnierzy czy też 
słabość tworzącej się dopiero od podstaw polskiej administracji. Obok tematów oczywistych poja-
wiają się artykuły o dość zaskakujących i intrygujących tytułach, jak np. „Życie, śmierć i wrastanie 
– dolnośląska rzeczywistość odzwierciedlona w powojennych klepsydrach” autorstwa Marty Śleziak.

Monografia, chociaż dotyka wielu aspeków powojennej rzeczywistości Ziem Zachodnich i Północnych, 
nie wyczerpuje tego szerokiego tematu, sygnalizując istnienie jeszcze wielu dziewiczych obszarów 
badawczych, czekających na opracowanie naukowe. Niestety, podstawową trudnością, jaka jawi się 
przed badaczami, wydaje się być ograniczona dostępność archiwów rosyjskich.

– Obszar nazywany „Ziemiami Odzyskanymi” stał się na wiele lat, by przytoczyć znany termin użyty 
m.in. w 1963 r. we wstępie do zbioru relacji osadników, „wielkim społecznym laboratorium” – pisze 
dr hab. Małgorzata Ruchniewicz w pierwszym artykule publikacji. Badania tego laboratorium, będą-
cego historycznym fenomenem i płynące z tych badań, wnioski mogą być cenne również dla współ-
czesnego społeczeństwa, którego jednym z istotnych problemów są migracje.
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