
Wydawanie i redagowanie Obszar zainteresowania, którym bêdzie siê zajmowaæ 
czasopisma to powa¿ne wyzwa- Dziedzictwo Kresowe to nie tylko ziemie na wschodzie Polski 
nie. Wydawnictwa nie tylko i poza granicami, ale te¿ obszar kresów wspó³czeœnie zachodnich 
informuj¹, ale te¿ kszta³tuj¹ charakteryzuj¹cych siê znacz¹cym dorobkiem kulturowym i to¿sa-
opinie czytelników na okreœlone moœciowym powsta³ym w znacznej czêœci na bazie przywiezio-
tematy. Dlatego prowadzenie nego, kilka pokoleñ temu, doœwiadczenia i tradycji.
takiego przedsiêwziêcia niesie Czasopismo, powa¿nie traktuj¹ce swoich czytelników, powin-
za sob¹ odpowiedzialnoœæ nie no byæ otwartym organizmem oczekuj¹cym opinii i wcielaj¹cym 
tylko za treœæ, ale i za skutki do swojego dzia³ania dobre pomys³y odbiorców. 
wywo³ane odbiorem tekstów. Moje doœwiadczenie w prowadzeniu redakcji pozwala mi 

Szczególnym rodzajem œwia- s¹dziæ, ¿e do takiego dzia³ania nale¿y podchodziæ z du¿ym opty-
domej odpowiedzialnoœci jest mizmem i wyrozumia³oœci¹ do uwag kierowanych do redakcji.
prowadzenie czasopisma o Ju¿ na samym wstêpie uda³o mi siê pozyskaæ kilku ciekawych 

tema-tyce zwi¹zanej z tradycjami i histori¹ po³¹czonych ze wspó³- ludzi z dorobkiem naukowym i pisarskim, którzy chc¹ podej-
czesnoœci¹ i jej problemami, niekiedy zwi¹zanymi z tematyk¹ mowaæ wspó³pracê na zasadzie udzia³u bez ¿adnych oczekiwañ na 
kulturalno-spo³eczn¹. profity.

Podejmuj¹c siê prowadzenia redakcji Dziedzictwa Kresowego W planach jest tak¿e powo³anie Rady Naukowej Dziedzictwa 
mam nadziejê na szerok¹ wspó³pracê w pozyskiwaniu materia³ów Kresowego, do czego daje delegacje polskie prawo prasowe, która 
i aktywnym kszta³towaniu charakteru czasopisma przez œro- powinna s³u¿yæ pomoc¹ i wsparciem dla redakcji.
dowisko, do którego jest ono kierowane.

Dziedzictwo Kresowe to ty- le¿nie od tego, czy znajduj¹cych siê w granicach by³ej II Rzeczy-
tu³ nowego czasopisma, które pospolitej, czy przeciwnie - ju¿ za granic¹ rysk¹. Z dzisiejszej 
powo³a³o w dziesi¹tym roku perspektywy ta granica traci ju¿ znaczenie i np. dla cz³onków 
swojego istnienia Towarzystwo Towarzystwa wa¿niejsze s¹ przedrozbiorowe granice powiatu 
Rodu Plewako. Rodu stricte miñskiego ni¿ porozbiorowego województwa nowogródzkiego.  
kresowego, w XVI wieku z ma- Na wspólnym obszarze tych jednostek administracyjnych znajduje 
tecznika w powiecie i woje- siê w³aœnie XVIII-XIX-wieczne Hrabstwo Iwienieckie, którego 
wództwie miñskim rozprzes- historii dedykowana jest witryna  internetowa iwieniec.eu od kilku 
trzenionego szeroko w nastêp- lat koncentruj¹ca œrodowisko zainteresowane obszarem by³ego 
nych wiekach, zarówno do Hrabstwa Iwienieckiego i ca³ym Powiatem Miñskim.
ziemi po³ockiej i witebskiej, jak Nasze pog³êbione zainteresowanie Miñszczyzn¹ owocowa³o 

i na zachodnie ziemie etnicznie litewskie i po³udniowe - ukrainne. m. in. nawi¹zaniem wa¿nych kontaktów ze Wspólnot¹ Polsk¹. 
Plewakowie w okresie zaborów pojawiaj¹ siê ju¿ i w Polsce W tym charakterze na zaproszenie marsza³ka Macieja P³a¿yñ-
centralnej, gdzie poprzednio bywali tylko z okazji elekcji królów skiego, Prezesa Wspólnoty Polskiej, uczestniczy³em w naradzie 
(np. 1697, 1764). Nic wiêc dziwnego, ¿e œwiadomoœæ w³asnej organizacji kresowych w Zamku w Pu³tusku w lutym 2010 r.  
przesz³oœci sk³ania nas do zainicjowania czasopisma o tym w³aœnie Wczeœniejsze zaanga¿owanie iwienieckie udokumentowane zosta-
kierunku zainteresowañ. Ale oczywiœcie czasopismo nie powinno ³o w czasopiœmie o innym profilu wczeœniej wydawanym przez nas 
stroniæ od materia³ów spoza owego matecznika - siêgaj¹c Rosji, - Merkuriuszu Towarzystwa. Tym razem rozpoczynaj¹ce dzia³al-
Syberii, Kaukazu, czy z drugiej strony - Wielkopolski, Œl¹ska, noœæ Dziedzictwo Kresowe ma byæ w naszym zamyœle czaso-
Pomorza Zachodniego i Ziemi  Lubuskiej, gdzie na "Kresach pismem uniwersalnym, nie skupionym na dzia³alnoœci To-
Zachodnich" we Dworze Szyba wœród Wzgórz Dalkowskich warzystwa - wydawcy - lecz na wszystkich wa¿nych sprawach 
znalaz³o swoj¹ siedzibê. œrodowiska kresowego. Tego uniwersalizmu i zainteresowania 

Chcielibyœmy, by Dziedzictwo Kresowe by³o pismem poru- czytelników ¿yczê Redakcji.
szaj¹cym problemy wa¿ne dla Kresowiaków i ich potomków - tak- Stanis³aw J. Plewako 
¿e dla Polaków i innych rdzennych mieszkañców Kresów. Nieza- Prezes Towarzystwa

Wojciech Jachimowicz
Redaktor Naczelny
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Historia Polski jest niewyczerpalnym bogactwem zdarzeñ, ludzi, faktów 
i czynów, z których wynikaj¹ nauki, zachowania i ostrze¿enia dla wspó³czes-
nych pokoleñ. Dla Polski, z racji po³o¿enia geograficznego, przez ca³e stule-
cia bezpoœrednie zagro¿enie p³ynê³o od Niemiec i Rosji. Pamiêtajmy: "Tyle 
wolnoœci - ile w³asnoœci, tyle Ojczyzny - ile ziemi". Nie zdradzajmy Ojczyzny, 
s³u¿my jej. Polska to wielka rzecz. Na pomniku Józefa Pi³sudskiego wyryto 
jego s³owa - "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest godzien 
szacunku teraŸniejszoœci, ani prawa do przysz³oœci". Historia jest m¹droœci¹ 
narodów, uczymy siê naszych dziejów i nie dajemy sobie wmówiæ, ¿e 
przesz³oœæ siê nie liczy. Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie.

Kresy bliskie s¹ nam przez sw¹ obecnoœæ w literaturze, W ró¿nych okresach termin "Kresy" oznacza³ ró¿ne 
w dzie³ach adresowanych do dzieci i do doros³ych. Kresy to zmieniaj¹ce siê obszary, których niezmienn¹ cech¹ by³o to, ¿e 
ziemie utracone. Ju¿ XIX-wieczni Polacy nazywali je Zie- by³y rubie¿ami Rzeczpospolitej. Nie wiadomo czy pojêcie 
miami Zabranymi. Jednoczeœnie bliskoœæ i niedostêpnoœæ "Kresów" wzi¹³ Pol ze s³ownika swych informatorów czy je 
Kresów, ich przemilczenie i obrastanie w legendê, przechodze- sam wykszta³ci³. Tego nie dowiemy siê ju¿ nigdy.
nie w sferê mitu, sprawiaj¹, ¿e wiedza o tych ziemiach prze- Wieloetniczny charakter Rzeczpospolitej, przejawiaj¹cy siê 
grywa z ³adunkiem emocji, jaki towarzyszy tematowi "Kresów" ze szczególn¹ jaskrawoœci¹ na jej wschodnich obrze¿ach, 
w niejednej rozprawie. stwarza³ czêsto zarzewie konfliktów (o pod³o¿u narodowoœ-

Terytorium objête wspóln¹ nazw¹ "Kresy" to ogromny ciowym, religijnym czy spo³ecznym).
obszar nale¿¹cy do trzech ró¿nych pañstw: Litwy, Bia³orusi W Polsce miêdzywojennej mianem "Kresów" obejmo-
i Ukrainy. Nazwa "Kresy Wschodnie" ma dziœ œciœle okreœlone wano wschodnie województwa pañstwa: wileñskie, bia³os-
ramy nie tylko terytorialne, ale tak¿e czasowe. Na sta³e wesz³a tockie, nowogrodzkie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie, 
do jêzyka polskiego ju¿ w po³owie XIX w. za spraw¹ Wincen- stanis³awowskie i czêœæ lwowskiego. Ich przynale¿noœæ do 
tego Pola i jego rapsodu rycerskiego pt. "Mohort". Polski zosta³a przes¹dzona w walce, a Polacy stworzyli tam 

Wed³ug s³ownika etymologicznego A. Brucknera, s³owo mniejszoœæ. Tak wiêc zmieni³ siê zakres geograficzny Kresów, 
"Kresy" pochodzi od niemieckiego Kreis, gdzie oznacza³o ko³o, przesuwaj¹c siê po raz kolejny na zachód.
granicê, liniê. Nazwê tê w dawnej XVII-wiecznej polszczyŸnie Po pokoju w Rydze w 1921 r. zrezygnowaliœmy z okreœleñ 
nadawano linii wojskowego pogranicza na Ukrainie, któr¹ sta- "Litwa i Ruœ", jako politycznie niewskazanych. Mówiliœmy: 
nowi³y znajduj¹ce siê tam czatownie. Terytorium to, bardziej Wileñszczyzna, Ma³opolska Wschodnia, województwa wscho-
ni¿ inne, wystawione by³o na niebezpieczeñstwo ze strony wro- dnie oraz po³udniowo-wschodnie; sumarycznie zaœ - Kresy, 
ga. I to jest szczególna cecha wschodniego pogranicza, gdzie albo, co gorsza - Polska B. To ostatnie okreœlenie odnosi³o siê 
¿ycie spo³eczne mia³o inny wymiar i jakoœæ ni¿ wewn¹trz kraju. do stanu gospodarki i zapóŸnienia cywilizacyjnego charaktery-

Nazwa "Kresy" u¿ywana jest od 160 lat. Sta³o siê tak za zuj¹cego tamte regiony.
spraw¹ literatury, która w potocznej œwiadomoœci zespoli³a 
nazwê z tymi w³aœnie obszarami. Utworem tym by³ poemat 
Wincentego Pola "Mohort". W tym zapomnianym ju¿ dzisiaj 
poemacie Pol po raz pierwszy nazwa³ mianem "Kresy" obszar 
geograficzny, najdalsze po³udniowo-wschodnie terytoria 
Rzeczpospolitej, czêœæ Ukrainy usytuowan¹ na pograniczu ze 
œwiatem muzu³mañskim. Upowszechni³ on postrzeganie 
Kresów jako "ziemi œwiêtej", przesi¹kniêtej krwi¹ przodków 
strzeg¹cych granic przed nawa³¹ ze wschodu.

Kresy maj¹ istotne znaczenie dla polskiej to¿samoœci naro-
dowej i nabieraj¹ dziœ nowego znaczenia (po tragicznych wy-
darzeniach wojennych, przymusowym exodusie ludnoœci z te-
go obszaru).

Warto w tym miejscu ukazaæ straszliwy bezmiar zbrodni 
sowieckich dokonanych na narodzie polskim. Nie wszystkie s¹ 
do dziœ wykryte i zewidencjonowane. Dane poni¿sze s¹ przy-
bli¿one i szacunkowe, wymagaj¹ jeszcze wielu weryfikacji. 
Niemniej wed³ug najnowszych badañ mo¿emy w przybli¿eniu 
okreœliæ ilu obywateli II Rzeczpospolitej objêtych zosta³o 
deportacjami b¹dŸ wykorzystywani byli do niewolniczych prac. 
Byli to: mieszkañcy ziem zajêtych przez ZSRR - 1114 tys.; 
mieszkañcy Polski na zachód od Bugu, którzy znaleŸli siê 
w ZSRR - 336 tys.; skierowani do pracy przymusowej - 140 tys.; 
wcieleni do Armii Czerwonej - 210 tys.; jeñcy polscy 
z 1939 r. - 181 tys.; jeñcy polscy na Litwie i £otwie - 12 tys.; 
deportowani i aresztowani 1944-1945 (g³. AK) - 50 tys.; górnicy 
ze Œl¹ska wziêci do pracy przymusowej - 10 tys.

Obecnie nazwa "Kresy" najczêœciej jest u¿ywana na 
okreœlenie terenów, które w czasach istnienia II Rzeczpos-
politej nale¿a³y do jej terytorium, zaœ po 1945 r. znalaz³y siê za 
wschodni¹ granic¹ naszego pañstwa.

W wyniku reformy z 1928 r. pañstwo zosta³o podzielone na 
16 województw: 5 centralnych, 4 wschodnie, 3 zachodnie, 
4 po³udniowe. Kresy Wschodnie zajmowa³y tereny roz³o¿one 
w zachodniej czêœci Niziny Wschodnioeuropejskiej, której 
równinne, zalesione obszary s¹ tu urozmaicone na pó³nocy 
jeziorami i Wy¿yn¹ Bia³orusk¹, w œrodkowej czêœci poleskimi 
bagnami, zaœ na po³udniu wielk¹ Wy¿yn¹ Wo³yñsko-Podolsk¹ 
z jej stepami i jeziorami. £¹czna powierzchnia kresowych 

2województw wynosi³a 186 234 km , co stanowi³o prawie po-
³owê terytorium ówczesnego pañstwa polskiego. W granicach 
II Rzeczpospolitej znalaz³o siê ponad 600 miast. W 1931 r. 
(drugi spis ludnoœci) w grupie województw wschodnich lud-
noœæ miast stanowi³a prawie 36% (œrednia kraju 27%), a w wo-
jewództwach wschodnich - 14%. Na Kresach w 1921 r. znajdo-
wa³y siê dwa spoœród szeœciu miast, w których liczba miesz-
kañców przekracza³a 100 tys. (Lwów i Wilno, pierwsze z nich 
a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej by³o trzecim pod wzglêdem 
liczby mieszkañców miastem Polski).

 Gwa³towne oderwanie od Polski niemal po³owy jej tery-
torium, przesiedlenie blisko dwóch milionów ludzi, koniecz-
noœæ pozostawienia domów rodzinnych, cmentarzy, miejsc 
dziedzictwa - wszystko to sprawia³o, ¿e Kresy sta³y siê rajem 
utraconym Polaków.

dr Mieczys³aw Wojecki, Zielona Góra



KTTK w ¯arach od wielu 
lat jest organizatorem Sejmi-
ków Krajoznawczych, które 
zajmuj¹ siê sprawami zwi¹za-
nymi z szeroko rozumianym 
dziedzictwem kresowym.

Stowarzyszenie stworzy³o w ¯a-
rach dobrze funkcjonuj¹c¹ Izbê His-
toryczn¹, w której zgromadzono liczne 
pami¹tki zwi¹zane z kultur¹ Kresów. 
Poza dzia³alnoœci¹ popularnonaukow¹ 
stowarzyszenie jest równie¿ wydawc¹ 
znacz¹cych publikacji pokonferen-
cyjnych dokumentuj¹cych Sejmiki 
Krajoznawcze.

2-4.II.2000
8-10.VI.2001 

12-13.X.2002 
29-30.XI.2003 
11-12.XI.2004

 
11-12.XI.2005 
10-11.XI.2006 
10-11.XI.2007 
10-11.XI.2008

 
7-11.XI.2009 

10-13.XI.2010 
10-11.XI.2011 

5-6.X.2012 

"£u¿yce - bogactwo kultur pogranicza"
"Polacy z Bukowiny, ich losy i kultura - Ÿród³em to¿samoœci 
narodów"
"Polacy z Tarnopolszczyzny - pomostem pojednania narodów" 
"Piêkno Podola - ziemia i ludzie, tradycje i kultura"
"Tylko we Lwowie - O dziedzictwie kulturowym Polaków z Ziemi 
Wileñskiej i Nowogrodzkiej"
"Litwo, Ojczyzno moja
"60-ta rocznica wygnania Polaków kresowych"
"Na nieludzkiej ziemi - Golgota Wschodu Polaków kresowych"
"Czyn ¿o³nierza polskiego z Kresów dla odzyskania niepodleg³oœci 

Polski"
"II Wojna Œwiatowa na Kresach II Rzeczpospolitej"
"Kresowianie chroni¹ dziedzictwo kulturowe Serbo³u¿yczan"
"Orlêta Lwowskie - symbolem umi³owania Ojczyzny"
"£u¿yce - Przewodnik Krajoznawczy po skarbach serca Europy - 

w 100-lecie Domowiny" - II Dni Kultury Serbo³u¿yczan w ¯arach

Litwo! Ojczyzno moja! to tytu³ jednego z wydawnictw 
KTTR opracowanego wspólnie z £u¿yck¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ 
Humanistyczn¹ im. J.B. Solfy w ¯arach bêd¹cego 
dokumentacj¹ konferencji o dziedzictwie kulturowym 
Polaków z Ziemi Wileñskiej i Nowogródzkiej. W tomie 
zawarto referaty wyg³oszone na konferencji oraz treœæ 
uchwa³y VI Sejmiku Krajoznawczego w ¯arach odnosz¹cej 
siê do dziedzictwa narodowego oraz dorobku historycznego 
Kresów. 

Redakcja

Tomasz Plewako - cz³onek Towarzystwa Rodu Plewako - 
wyda³ tom w³asnych wierszy. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 2011 
roku w Katowicach. Utrzyman¹ w nastrojowej konwencji  
ksi¹¿kê zilustrowano fotografiami Anny Kingi Mohr, która 
równie¿ zaprojektowa³a ok³adkê. Na przesz³o stu stronach 
ksi¹¿ki autor tego tomiku zawar³ utwory z lat 1997-2011. 
Tomik zadedykowa³ przyjacio³om.

Redakcja
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z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamiêci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Sejmik Województwa Lubuskiego pragnie oddaæ czeœæ Sejmik Województwa Lubuskiego zwraca siê tak¿e do Zarz¹du 
wszystkim Polakom i obywatelom II Rzeczpospolitej Zwi¹zku Województw RP o poparcie tej inicjatywy na forum 
innych narodowoœci pomordowanym na Kresach Wschod- samorz¹dów województw.
nich II Rzeczypospolitej przez zbrodniarzy wywodz¹cych Przewodnicz¹cy Sejmiku
siê z Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów i tzw. Ukra- Tomasz Mo¿ejko
iñskiej Powstañczej Armii.

Sejmik stoi na stanowisku, i¿ zarówno polska, jak i ukra-
iñska strona, powinny d¹¿yæ do przywrócenia prawdy 
historycznej o tych wydarzeniach. Tym samym Sejmik 
apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjêcie 
uchwa³y w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem 
Pamiêci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej. Jednoczeœnie Sejmik wyra¿a uznanie i wdziê-
cznoœæ wszystkim tym, którzy z nara¿eniem w³asnego ¿ycia, 
podczas pogromów podjêli bohatersk¹ walkê w obronie 
polskiej ludnoœci cywilnej.

Stanowisko przekazuje siê:
- Prezydentowi RP,
- Prezesowi Rady Ministrów,
- Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Marsza³kowi Senatu RP,
- przewodnicz¹cym klubów parlamentarnych i poselskich Sejmu RP,
- pos³om i senatorom województwa lubuskiego,
- Wojewodzie Lubuskiemu,
- Zwi¹zkowi Województw RP,
- przewodnicz¹cym sejmików województw,
- starostom, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast województwa 
lubuskiego,
- mieszkañcom województwa lubuskiego, za poœrednictwem œrodków 
masowego przekazu.

Dla potrzeb Redakcji 
Dziedzictwa Kresowego 

zaprojektowana 
i wykonana zosta³a 

ozdobna okr¹g³a 
pieczêæ z herbem 

Towarzystwa Rodu 
Plewako. Pieczêæ 

wykorzystywana bêdzie w 
oficjalnej korespondencji.

Jedna z sal Dworu w Szybie (gmina Nowe Miasteczko, woj. 
lubuskie) przeznaczona zosta³a na siedzibê redakcji 
Dziedzictwa Kresowego. 
Na fotografii - widok Dworu w Szybie.
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