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ZORGANIZOWANA PRZEZ ŚWIATOWĄ RADĘ 
BADAŃ NAD POLONIĄ, GORZÓW WIELKOPOLSKI -  8 19 MAJA 2001 R.

Konferencja, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim, była siódmym z kolei 
spotkaniem omawiającym problematykę emigracyjną i polonijną. W trakcie dotych
czasowych posiedzeń nie poświęcano jednak dostatecznej uwagi problemom Pola
ków zamieszkałych w państwach, które powstały lub odrodziły się w wyniku rozpa
du ZSSR. Projekt konferencji wyłonił się po rozmowach przeprowadzonych we 
wrześniu 2000 r. przez prof. dr. Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera rządu 
RP na uchodźstwie w Londynie, prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią, z 
przedstawicielami Polaków z Litwy, Republiki Czeskiej, Rumunii i Chorwacji.

Dorobek konferencji w postaci ponad 40 referatów opublikowany został w po
staci VII tomu „Prac Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią” . Na 620 
stronach, przedstawiono prace autorstwa krajowych i polonijnych badaczy z ośrod
ków naukowych z: Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa W ielkopolskiego, Kalamazoo 
(USA), Katowic, Kijowa, Kielc, Krakowa, Lille, Londynu, Lublina, Łodzi, Mielca, 
Opola, Orchard Lake (USA), Piotrkowa Trybunalskiego, Poznania, W arszawy, W il
na, W rocławia i Zielonej Góry.

Rozdziały opublikowanego tomu określiły problematykę przedstawionych refe
ratów (w nawiasach ilość prac):
- Problemy ogólne (3);
- Losy Polaków w Rosji i ZSRR, aspekty historyczno-prawne (16);
- Życie codzienne Polaków na Wschodzie (17);
- Polska em igracja na Zachodzie wobec Polaków na W schodzie (12).

Celem przedstawionych referatów była z jednej strony prezentacja wyników in
dywidualnych badań oraz określenie potrzeb i kierunków dalszej pracy badawczej, z 
drugiej strony -  sprecyzowanie wniosków dla władz państwowych i instytucji spo
łecznych mających wpływ na poprawę losu Polonii.

Instytut Historii Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowało sześć osób z na
stępującymi referatami (w nawiasach strony tomu na których wydrukowano prace):
1. dr W anda K. Roman -  Internowanie polskich żołnierzy na Łotwie w okresie 

wrzesień 1939 — czerwiec 1940, w świetle ówczesnego praw a międzynarodowego 
(s. 91-110);

2. prof. dr hab. Maciej Szczurowski -  Przyczynek do historii Polskich Sił Zbrojnych



S p r a w o z d a n i a

w ZSRR w latach 1941-1942 (s. 137-167);
3. dr M arek Dutkiewicz -  Personel medyczny ze Wschodnich Kresów II Rzeczypo

spolitej -  ofiary zbrodni katyńskiej (s .183-191);
4. m gr Dariusz Rogut -  Łagry kontrolno-filtracyjne dla obywateli polskich z  Wi- 

leńszczyzny w Związku Sowieckim w latach 1945-1947 (s. 245-215);
5. dr Arkadiusz Adamczyk -  Losy Polaków p o d  administracją ZSRR w publicystyce 

„londyńskich”pilsudczyków w latach 1942-1947 (s. 493-506);
6. prof. dr hab. Rafał Stobiecki -  Obraz Kresów Wschodnich w emigracyjnych syn

tezach dziejów Polski po  1945 roku (s. 595-604).

Poza bezpośrednim udziałem w  obradach i dyskusją nad referatami ważnym do
robkiem konferencji stanowiły osobiste spotkania z przedstawicielami innych 
ośrodków naukowych, które zaow ocują wspólnymi pracami i publikacjami.


