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Wstęp

Prezentujemy Państwu drugi numer czasopisma ,,Rocznik Kre-
sowy”, powstałego – jak pisałem we wstępie do numeru pierwsze-
go – w konsekwencji ożywionej działalności Muzeum Niepodległo-
ści w tej dziedzinie. Nie trzeba przekonywać, iż z dużą niecierpli-
wością czekaliśmy na przyjęcie przez czytelników nowo powstałej 
na rynku wydawniczym pozycji. Dlatego z tego miejsca pragnę po-
dziękować za dotychczasowy Państwa życzliwy odzew, zaintereso-
wanie i konstruktywne uwagi. Stanowi to dla nas bodziec do jeszcze 
większej pracy na rzecz wzbogacenia pisma i świadczy, że nasza in-
tencja w jego powstanie była potrzebna. Nie można też zapominać 
o ogromnym kredycie zaufania osób, które zechciały wejść w skład 
naszej międzynarodowej Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjne-
go oraz Recenzentom, który będziemy chcieli spłacić w przyszłości 
merytoryczną kompetencją. Na koniec – least but not last – ogromne 
podziękowania należą się Autorom, którzy zechcieli ofi arować nam 
swoje cenne prace.

Drugi numer ,,Rocznika” w dalszym ciągu konsekwentnie skła-
da się z trzech części: ,,Artykuły i rozprawy”, ,,Materiały źródłowe” 
oraz ,,Omówienia i recenzje”.  W pierwszej części znajduje się opra-
cowanie dotyczące tragicznych dziejów polskich księży katolickich 
zesłanych do sowieckich łagrów – autorstwa Reginy Madej-Janiszek. 
Z kolei Anna Varanytsya omówi postępujące poprzez oświatę zagad-
nienie asymilacji Żydów galicyjskich. Profesor Svitlana Kravchenko 
przybliży dość kontrowersyjną w wielu ocenach postać Józefa Łobo-
dowskiego. Ponadto dr Jolanta Załęczny, za sprawą cukierni Ludwi-
ka i Władysława  Zalewskich, będzie się starała zasmakować nas we 
Lwowie. 

W części drugiej Andrzej Kotecki przybliży powstały w drugim 
dziesięcioleciu XIX wieku opis uzdrowiska Połąga. Doktor Adam 
A. Ostanek zapozna czytelników z udziałem formacji zwartych Po-
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licji Państwowej podczas akcji  przeciwsabotażowej w Małopolsce 
Wschodniej w 1930 roku. Część trzecią rozpoczyna obszerne spra-
wozdanie dr Marii Wieloch, Prezesa Stowarzyszenia ,,Rodzina Po-
narska” z uroczystości ponarskich na Wileńszczyźnie, które odbyły 
się w dniach 23-26 września 2016 roku. Następnie omówione zostaną 
warte przybliżenia pozycje książkowe: 

– „Bestialstwo UPA  pod Lubomlem na Wołyniu”, autorstwa 
Krzysztofa Kołtuna, omówiona przez ppłk. rez dr. inż. Jacka Jarosła-
wa Gaja,

– ,,Połowinka. Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca. Wspo-
mnienia Ojca, wspomnienia córki”, autorstwa Agnieszki Martinki, 
przedstawiona przez Janusza M. Palucha,

– ,,Мартиролог Поляков Кубани. Репрессированные в ходе 
«польской oперации» НКВД 1937-1938 гг”, opracowany przez prof. 
Siergieja Kropaczewa oraz dr. Aleksandra Sielickiego, omówiony 
przez Krzysztofa Bąkałę.

Numer zamyka materiał prof. Zbigniewa Judyckiego zachęcający 
do prac nad powstaniem publikacji ,,Lwowianie w świecie”, zawiera-
jący w sobie cenne biogramy sławnych Lwowian.

Zapraszając do zapoznania się z treścią pisma życzę pożytecznej 
lektury.

Dr Tadeusz Skoczek, 
dyrektor Muzeum Niepodległości 

w Warszawie


