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 CEL I  PRZEDMIOT PUBLIKACJI  

 

Szacuje się, że ekspatrianci z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, wysiedleni w latach 

1945-1959, stanowili prawie jedną trzecią mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych. Ta 

znaczna grupa obywateli nie czuła się na nowym miejscu „swoja” i przez wiele lat funkcjonowała 

w doświadczeniu tymczasowości i tęsknoty. Bez poczucia  sprawczości, żyła w obawie, że również 

i tej, obcej przecież ziemi, może zostać pozbawiona. Pielęgnowała pamięć o utraconym podczas 

uroczystości prywatnych, w zaciszu własnych domów i ogrodów.  

Powojenny model pamięci zbiorowej budowany był wokół poczucia „sprawiedliwości 

dziejowej”, mitu ziem odzyskanych oraz wspólnego początku osadników przybyłych tu z różnych 

stron Polski. W dyskursie publicznym temat kultury kresowej był ignorowany, a kwestie 

społeczno-polityczne objęte cenzurą. Również po 1989 r. pozostał on głównie w domenie 

półprywatnej, jako przedmiot odradzającej się działalności pozarządowej - stowarzyszeń, 

fundacji i innych inicjatyw obywatelskich, często nie dysponujących fachowym zapleczem 

badawczym i naukowym. Przedostawał się do domeny publicznej jako wynik mrówczej pracy i 

pasji ich członków – przedstawicieli wysiedleńców i ich rodzin.  O faktycznym zainteresowaniu 

historią Kresów w sferze publicznej można mówić dopiero od kilku/kilkunastu lat, na skutek 

efektów dwóch dekad pracy NGO, które doprowadziły do objęcia państwowymi uroczystościami 

upamiętnienia tragicznych losów Polaków pomordowanych na Kresach. Tematyka ta przedostała 

się również do kultury masowej, otwierając dyskusję, nie tylko o tragedii kresowian, lecz również 

przypominając szerzej (dziś nie znaną młodemu pokoleniu) historię Kresów.  

Skutkiem otwarcia granic i trendów kosmopolitycznych, w dyskursie publicznym 

tematyka kresowa traktowana jest obecnie jako anachronizm, marginalizowana do kwestii 

„tragedii wołyńskiej”. Brakuje, również w dyskursie naukowym, opracowań poruszających 

tematykę tożsamości i kultury Kresowian. Z drugiej strony, popularne jest poznawanie 

niemieckiej historii i tradycji obszarów ZZiP oraz przywracanie pamięci o byłych mieszkańcach. W 

kontraście dla odkrywania niemieckości, ignoruje się sprawy ludności napływowej, traktując 

kolejne pokolenia jako obarczone amnezją - wykorzenione z własnych tradycji, ze względu na 

niski rozwój świadomości zbiorowej. Wciąż pokutuje również szkodliwy stereotyp, zniechęcający 

do pielęgnowania tożsamości „kresowej” – przekonanie, że ludność, która trafiła na te tereny, 

wygrała bilet na pociąg do cywilizacji, który odjechał z przystanku bieda i zacofanie.  

Głównym celem publikacji jest oddanie głosu Kresowianom i ich potomkom, badaczom, 

pasjonatom tematyki kresowej, w celu przedstawienia historii wysiedlenia oraz przebiegu 

procesów osiedleńczych z perspektywy Kresowian. Przedstawienie dorobku historycznego, 

kulturowego i społecznego, materialnego i niematerialnego, który został przeniesiony na ZZiP. 

Przybliżenie losów związanych z organizacją życia na nowym terytorium oraz starań o 

zachowanie pamięci i tożsamości.  

Publikacja będzie składać się z opracowań naukowych, jak i relacji/fragmentów relacji i 

wspomnień bezpośrednich świadków historii lub ich potomków. 
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 OBSZARY BADAWCZE 

 

 

 
 

Akcja osiedleńcza, organizacja osadnictwa  

Ustalanie granic, podział terytorialny, organizacja administracji z perspektywy 
ekspatriantów 

Nauka i oświata 

Sprawy uwłaszczeniowe, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości 

Przywóz ruchomości na Ziemie Zachodnie, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków 

Problematyka nazewnicza na Ziemiach Zachodnich I – „migracje” nazw kresowych 

Problematyka nazewnicza na Ziemiach Zachodnich II – wtórne upamiętnienie zasłużonych 
dla Kresów ludzi, miejsc, wydarzeń  

Tożsamość etniczna 

Organizacja życia codziennego  

Podobieństwa i różnice - oswajanie krajobrazu naturalnego i kulturowego 

Dialekty, gwary, „kresowizmy”  

Dziedzictwo materialne i niematerialne 

Kultura kuchni i stołu 

Tradycje i obyczaje 

Działalność społeczna, polityczna, oświatowa, kulturalna i popularyzatorska   

Kształtowanie, pielęgnowanie, poszukiwanie tożsamości i pamięci; obrona przed 
zjawiskiem niepamięci 

Kresy i mit Kresów jako współczesny przedmiot badań 
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 INFORMACJE O WYDAWCY 

 

 

 
 
 
 

STOWARZYSZENIE UPAMIĘTNIENIA  
OFIAR ZBRODNI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW  
z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

ADRES:  Tadeusza Kościuszki 35/b/e, 50-011 Wrocław 

TELEFON:   71 337 53 59 

WWW:  http://suozun.org/ 

E-MAIL:  narubiezy@op.pl 

Nr konta: 51 9068 1013 0000 0000 0207 6423 
 

Stowarzyszenie UOZUN działa od 1990 roku na rzecz upamiętnienia tragicznego losu 
Polaków, którzy w latach 1943–1947 padli ofiarami zbrodni ukraińskich nacjonalistów z 
OUN i UPA. Stowarzyszenie posiada własne archiwum, w którym zgromadziło ponad 20 tys. 
relacji bezpośrednich świadków historii. W zakresie dokumentowania zbrodni OUN i UPA 
Stowarzyszenie od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Stowarzyszenie 
gromadzi również informacje o bohaterstwie Ukraińców, którzy pomagali swym polskim 
sąsiadom - dzięki działaniom SUOZUN udało się ustalić dziesiątki nazwisk ukraińskich 
Sprawiedliwych, którzy informowali Polaków o grożącym im niebezpieczeństwie. 
Stowarzyszenie inicjuje, wspiera i organizuje procesy związane z budową pomników oraz 
tablic pamiątkowych upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Sztandarowym 
dziełem Stowarzyszenia jest powstały w 1999 roku we Wrocławiu pomnik Ofiar Zbrodni 
Ludobójstwa Ludności Polskiej – pod nim SUOZUN organizuje coroczne uroczystości 
poświęcone ofiarom. Od 1992 roku Stowarzyszenie wydaje kwartalnik historyczno-
publicystyczny „Na Rubieży”. 
Stowarzyszenie wydało również książki dokumentujące mordy dokonane na Polakach na 
obszarach należących przed wojną do województw: tarnopolskiego, lwowskiego i 
stanisławowskiego, a także publikację o zbrodniach na duchowieństwie rzymskokatolickim. 
Wydaje oraz wspiera autorów publikacji historycznych, dotyczące zagadnień związanych z 
przedmiotem działalności Stowarzyszenia oraz z kulturą i historią Kresów. 
W 2017 r. stowarzyszenie zostało uhonorowane przez IPN Nagrodą Kustosza Pamięci 
Narodowej. 
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 INFORMACJE DLA AUTORÓW  

 

Do współpracy zapraszamy autorów tekstów naukowych oraz relacji 

A. Teksty naukowe 

1. Propozycje tekstów naukowych związanych z tematyką publikacji prosimy przesyłać na adres 

mailowy Redakcji - narubiezy@op.pl, w tytule: Propozycja artykułu do publikacji Z KRESÓW…, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

PROPOZYCJA ARTYKUŁU 

TYTUŁ   
 

Tom Ziemie Zachodnie/ Ziemie Północne 

Obszar 
badawczy 

 

Słowa kluczowe 
(4-5) 

 

Streszczenie  
(od 2 do 3 tyś. 
znaków) 

 
 
 
 

Najważniejsza 
bibliografia 
(10-20 tytułów) 

 

DANE AUTORA 

Imię i nazwisko:  

Afiliacja:  

Adres:  
(tylko do wiadomości 
redakcji) 

 

Adres mailowy:  

 

 

1. Ostateczny termin przesyłania propozycji: 15 lipca 2021 r.  

2. O wybraniu tekstu Redakcja powiadomi twórców do 15 sierpnia 2021 r.  

3. Czas na przekazanie gotowego tekstu: 15 listopada 2021 r.  

4. Redakcja podejmuje starania w celu uzyskania środków finansowych na wynagrodzenia dla 

autorów artykułów. Każdy twórca otrzyma egzemplarz autorski. 

 

B. Relacje 

1. Relacje, w wersji edytowalnej + skan podpisanego formularza, prosimy przesyłać na adres 

mailowy Redakcji - narubiezy@op.pl, w tytule: Relacja do publikacji Z KRESÓW…, zgodnie z 

poniższym wzorem. 

2. Wydrukowaną i podpisaną treść relacji prosimy o przesłanie pocztą na adres Redakcji. 

3. Wszyscy autorzy relacji otrzymają najnowsze egzemplarze czasopisma „Na Rubieży”, autorzy 

relacji wykorzystanych w publikacji również jej egzemplarz autorski.  

  

mailto:narubiezy@op.pl
mailto:narubiezy@op.pl
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 WZÓR RELACJI  

Dokument do pobrania ze strony Stowarzyszenia: http://suozun.org/ 

TYTUŁ RELACJI  
 

Forma relacji wywiad, opinia, ocena, komentarz, spisane przemówienie, wykład, reportaż, 
rejestracja transmisji, wspomnienia…. 

ŚWIADEK/SPISUJĄCY 

 Dane świadka Dane osoby spisującej relację  

Imię i nazwisko:   

Data urodzenia:  ------------------ 

Adres:  
(tylko do wiadomości 
redakcji) 

  

 

Miejsce pochodzenia (Kresy):  
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość 

 

Obszar ZZ, którego dotyczy 
relacja:  
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość 

 

TREŚĆ RELACJI - nazwa pliku przesłanego na adres wydawnictwa 

 Nazwa pliku 
 

Załączam następujący materiał ilustracyjny: 

 Fotografie, rysunki, mapy itp.  
 

OŚWIADCZENIA 

1. Jestem autorem/współautorem* relacji. Powyższy tekst jest utworem oryginalnym, nie naruszającym 

praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności 

intelektualnej. 

2. Zgadzam się na opublikowanie relacji zgodnie z licencją „CC Uznanie autorstwa - Bez utworów 

zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)”. 

3. Zgadzam się na umieszczenie relacji i/lub elektronicznej wersji relacji w archiwum, archiwum 

cyfrowym, bazach danych Stowarzyszenia UOZUN oraz na wykorzystywanie i udostępnianie treści do 

celów naukowych, w tym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych.  

4. Dostarczone przeze mnie materiały ilustracyjne posiadają ustalone prawa autorskie i/lub oraz 

sprecyzowane źródła bibliograficzne i mogą zostać opublikowane zgodnie z powyższą licencją. 

5. Tekst przekazuję nieodpłatnie.  

 

 

 
data 

  
podpis/y 
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INFORMACJE DLA PATRONÓW  

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów zwraca się z prośbą, 

do Darczyńców i Patronów o wsparcie finansowe projektu. Działalność Stowarzyszenia możliwa jest 

głównie dzięki pracy własnej członków Stowarzyszenia oraz wsparciu finansowemu  osób i instytucji 

prywatnych. Dzięki wieloletniej pracy Stowarzyszenia osoby, które nie miały możliwości 

opowiedzenia o swoich tragicznych losach, zyskały sposobność aby świat dowiedział się o tym, co 

przeżyły z rąk ukraińskich nacjonalistów. Dzięki czasopismu, wydawanemu przez trzydzieści lat, 

Kresowianie mogli nawiązać ze sobą kontakt, który utracili jeszcze w czasie II wojny światowej. Wiele 

osób dowiedziało się za jego  pośrednictwem co stało z ludźmi (w tym bliską rodziną), których znali, a 

z którymi kontakt się urwał. Na podstawie zeznań świadków ludobójstwa wszczynane były śledztwa 

prowadzone przez polskie organy ścigania. Udało się ustalić nazwiska pomordowanych i ich 

morderców. Stowarzyszenie jest też łącznikiem Kresowian mieszkających na całym świecie – 

rozproszonych po II wojnie światowej. 

Wśród ludzi młodych zauważalny jest wzrost zainteresowania historią przodków, zwłaszcza 

tą, która nie była uczona w szkole, natomiast żywych świadków historii zostało już coraz mniej. 

Niejednokrotnie, dopiero po śmierci dziadków i pradziadków, młodzież zaczyna się interesować 

burzliwymi losami ich życia, a mieszkając na terenach, na których nie były wystarczająco 

pielęgnowane tradycje przodków, na nowo stara się „odkrywać” pokoleniową tożsamość. Dlatego 

staramy się, aby coraz więcej młodych ludzi mogło czerpać wiedzę o historii, od ludzi, którzy 

bezpośrednio jej doświadczyli, lub uczestniczyli w procesach zbierania materiału źródłowego od 

bezpośrednich świadków wydarzeń. Zgromadzona dokumentacja i publikacje Stowarzyszenia 

stanowiły materiał badawczy do kilkunastu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. 

Nasze Stowarzyszenie opiera się o wolontariat, nie prowadzi działalności gospodarczej, 

dlatego korzystamy z darowizn, w celu kontynuowania naszej pracy. Prosimy Państwa o pomoc w 

formie darowizny na ten cel. Wpłaty mogą Państwo dokonywać na konto (z dopiskiem Publikacja z 

Kresów…): 

51 9068 1013 0000 0000 0207 6423 (Neo Bank) 

Każdy darczyńca zostanie wpisany na specjalną listę, którą opublikujemy w „Na Rubieży”. 

Informujemy również, że pozostałe środki (jeśli tak owe będą) zostaną przeznaczone na działalność 

statutową Stowarzyszenia. Uprzejmie dziękujemy za wszelkie wsparcie, pomoc i zaangażowanie. 

Z wyrazami szacunku 

dr Michał Siekierka 

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 


