
 

 

Opinia o  książce Dzieje powiatu ostrołęckiego, pod red. Janusza Gołoty, Jerzego 

Kijowskiego i Jana Mironczuka,  Ostrołęka 2018 

 

 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika istnieje już od ponad 30 lat i 

trwale wpisało się w region, który reprezentuje. Nie zasklepiło się jednak w lokalnej 

społeczności, ale –dzięki m.in. Januszowi Gołocie, swojemu prezesowi, a jednocześnie 

profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-  nawiązało szereg 

kontaktów z wieloma ośrodkami akademickimi, stając się prężnym stowarzyszeniem 

naukowym. Jedną z kluczowych działalności OTN stało się wydawnictwo prac naukowych, 

odnoszących się głównie do historii, etnografii i gospodarki zarówno Ostrołęki i najbliższej 

okolicy, jak i szerzej – północnego Mazowsza. Poza wydawanym przez stowarzyszenie 

rocznikiem „Zeszyty Naukowe”, liczba publikacji dobiega już 170., co daje rocznie ponad 5 

książek. 

 Przedstawiona do recenzji praca Dzieje powiatu ostrołęckiego będzie już 170. 

publikacją OTN. Posiada szczególny charakter, przynajmniej z dwóch względów. Po 

pierwsze, można tę pracę nazwać zwieńczeniem dorobku naukowego stowarzyszenia. 

Wszakże celem było opisanie dziejów rodzimego terenu, we wszelkich aspektach – procesów 

społeczno-politycznych, administracji, gospodarki, kultury, w tym oświaty i religii. Po drugie, 

książka ma się ukazać w roku stanowiącym 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej, a przy 

tym w 20 lat po odtworzeniu samorządności powiatowej. Możliwe, że omawiana praca 

zostanie wieczną pamiątką dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego; tym bardziej więc spore 

wobec niej są oczekiwania. 

 Do współpracy przy powstawaniu omawianego dzieła Ostrołęckie Towarzystwo 

Naukowe zaprosiło 8. badaczy, przeważnie członków stowarzyszenia. Każdy ze 

współuczestników posiadał już pewien dorobek naukowy i specjalizuje się w określonej 

dziedzinie. Warto w tym miejscu przynajmniej pokrótce przybliżyć zarówno autorów, jak i 

specyfikę ich badań. Tadeusz Zebrowski jest z wykształcenia geografem i jego zadaniem stało 

się zapoznanie czytelnika ze środowiskiem przyrodniczym omawianego terenu 

(ukształtowanie powierzchni, klimat, flora i fauna, wody), jak i główną tam gałęzią 

gospodarki – rolnictwem. Małgorzata Balcerzak, archeolog, przedstawiła dorobek materialny 



 

miejscowej ludności od czasów paleolitycznych do powstania powiatu ostrołęckiego 

(Redakcja we Wprowadzeniu, jak i sama autorka przekonująco łączą to wydarzenie z faktem 

nadania Ostrołęce praw miejskich w 1373 r. i użycia w akcie lokacyjnym określenia districtus 

Ostrolancensis). Pozostali autorzy są historykami i kolejno przedstawili: Marek 

Niewiadomski rozdział Od lokacji miasta do upadku Rzeczypospolitej (1373-1795), Adam 

Białczak – Trwanie pod obcą władzą (1795-1914), Janusz Gołota – Podciągnąć powiat 

wzwyż (1915/1918-1939), Wojciech Łukaszewski – Pod dwiema okupacjami (1939-1945), 

Jerzy Kijowski – Powiat i „bez powiatu” (1945-1998), Jan Mironczuk – 20 lat 

samorządności w okresie III RP (1998-2018).   

 Jak widać ze wskazanego wykazu rozdziałów, Dzieje powiatu ostrołęckiego mają, 

pomijając I rozdział o geografii, strukturę chronologiczno-problemową. Kolejno w 

poszczególnych rozdziałach zostały uwzględnione zagadnienia: przełomy dziejów 

politycznych skutkujących zmianami w administracji, postaci władz terytorialnych/lokalnych, 

gospodarkę na omawianym obszarze, problemy społeczne charakterystyczne w danej epoce, 

zagadnienia kultury, a także sprawy wyznaniowe. Autorzy nie zapomnieli, by czytelnikowi 

przypominać, że wszystkie te zagadnienia należy odnosić do szerszego wymiaru – dzielnicy 

mazowieckiej, departamentu płockiego, guberni (płockiej, łomżyńskiej), województwa 

(białostockiego, warszawskiego, ostrołęckiego, mazowieckiego), a nawet całego kraju, 

zwłaszcza gdy szło o przełomowe wydarzenia polityczne. Właściwie też opisano w tym 

zakresie period –krótki- gdy powiat ostrołęcki jako taki znalazł się w 3. różnych jednostkach 

organizacyjnych podczas okupacji 1939-1941: rejencji ciechanowskiej (Regierungsbezirk 

Zichenau) wcielonej do III Rzeszy, Generalnego Gubernatorstwa, Zachodniej Białorusi 

(Западная Белоруссия). 

 Redakcja, co widać, przyjęła pewne ujednolicenie w zakresie zarówno technicznym 

(zasady przywoływanie odniesień –przypisy, sporządzanie tabel i wykresów, załączniki, 

kwestie nazewnictwa), jak i struktury – wszystkie rozdziały, po przybliżeniu zamierzonych 

treści, zawierają zestawienie wniosków w postaci podsumowań. To jak najbardziej wskazana 

zasada, by po każdym periodzie czytelnik mógł zobaczyć końcowe wnioski wypływające z 

dziejów powiatu. Redakcja nie zdecydowała się, by pisać Zakończenie całej pracy, a zostawić 

jedynie wskazane podsumowania cząstkowe. Charakter omawianej pracy wydaje się, że może 

wskazywać na zasadność takiego rozwiązania. Za to Bibliografia odnosi się już do wszystkich 

rozdziałów i to jest ze wszech miar słuszne – uniknięto powtarzania wielu przywoływanych 



 

pozycji przez poszczególnych autorów rozdziałów, jak chociażby znanej monografii Zofii 

Niedziałkowskiej Ostrołęka. Dzieje miasta (różne wydania).  

 Praca została zaopatrzona w mapy powiatu ostrołęckiego – łącznie 8, poczynając od 

połowy XVI wieku aż po współczesny obraz. Uwzględniono w ten sposób zmiany 

administracyjne, które były wprowadzane przez kolejne władze centralne: zaborcze pruskie, 

następnie carskie, II RP, okupacyjne niemieckie i radzieckie, komunistyczne, III RP. Trzeba 

przyznać, że z wyjątkiem trwania „dużego” powiatu ostrołęckiego w latach 1797-1866, 

opisywany obszar administracyjny pozostawał dość zbliżony. 

 Do zaplanowanej książki Redakcja dołączyła Indeks osobowy (zarówno postaci 

występujących w opisywanych wydarzeniach, jak i autorów publikacji – oznaczonych 

kursywą) i wykaz publikacji OTN o powiecie ostrołęckim. Zwłaszcza Indeks osobowy jest 

niezbędną pomocą dla czytelnika, który będzie chciał znaleźć poszukiwaną postać, a jest ich 

około dwóch tysięcy. W ocenie piszącego zabrakło jednak podobnego zestawienia 

miejscowości, których wystąpiło kilkaset – przede wszystkim wsi z powiatu ostrołęckiego. 

Nie będzie to zapewne łatwe zadanie, jako że nazwy te ulegały zmianom (co widać z treści 

pracy), a w dodatku niektóre „znikały”, jak różne kolonie wchłonięte przez okoliczne 

miejscowości, czasami jedynie pozostające w lokalnej świadomości. Mimo wskazanych 

trudności, Redakcja powinna jednak –dla dobra współczesnych mieszkańców, jak i 

potomnych- uwzględnić podnoszony postulat. 

 Reasumując, przedstawiona do recenzji wydawniczej praca jest ważnym, a 

jednocześnie bardzo dobrym dziełem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Chyba należy 

podzielić nadzieję starosty ostrołęckiego, dr. inż. Stanisława Kubła, że prezentowana książka 

nie tylko  znajdzie swoje zasłużone miejsce na półkach z książkami, ale będzie źródłem wiedzy 

dla wszystkich Mieszkańców powiatu ostrołęckiego (ze Słowa Starosty).  

 

 

 

 

 



 

 Opinia o  książce Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa. W 1050. rocznicę chrztu Polski, 

pod red. Małgorzaty Lubeckiej i Jana Mironczuka,  Ostrołęka 2017  

 

 W Polsce w 1966 r. uroczyście obchodzono Millenium chrztu Polski (lub: Tysiąclecie 

państwa polskiego). Rok 2016 był już zgodnie oznaczony jako rocznica -1050.-  chrztu 

Polski. W związku z ostatnią, dość okrągłą, rocznicą odbyło się szereg akademii i prelekcji, 

stosunkowo jednak niewiele konferencji naukowych. Zasługą Ostrołęckiego Towarzystwa 

Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce pozostaje wpisanie się właśnie w ostatni ze 

wskazanych sposobów upamiętnienia omawianego wydarzenia. Jak można przeczytać w 

Słowie wstępnym, konferencja odbyła się w dniach 25-26 listopada 2016 r. w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Dalej możemy przeczytać, że jej 

rozpoczęcie zostało uświetnione występem Chóru Dziewczęcego pod dyr. Henryka 

Gadomskiego z II LO w Ostrołęce, tegorocznego zdobywcy Złotego Kamertona. Należy 

jeszcze dodać, że konferencja, przynajmniej jej pierwszy dzień trwania, odbywała się przy 

udziale licznie zgromadzonych osób – władz miasta, lokalnych historyków i pasjonatów, a 

także młodzieży szkół średnich.  

 Przedstawiona do recenzji praca ma nieco zmieniony –w stosunku do konferencji- 

tytuł: słowo katolicyzmu (Wiekowe bogactwo…) zastąpiono chrześcijaństwa. Jakkolwiek inne 

nurty chrześcijaństwa śladowo, zwykle w konfrontacji, występowały obok katolicyzmu, to 

chyba dopiero uwzględnienie artykułu Jana Mironczuka Podlasie – współistnienie różnych 

nurtów chrześcijaństwa (XVI-XX w.) spowodowało omawianą zmianę. Wydaje się to zasadne. 

Nie było już zmian co do nazw podziału obu przedsięwzięć: wystąpiły cztery panele/działy: I. 

Chrzest Polski w historiografii, II. Obchody millenijne chrztu Polski, III. Postawy religijne 

Polaków, IV. Chrześcijaństwo w regionach. Pewne różnice wystąpiły, o czym niżej, co do 

przynależności wystąpień/artykułów. 

 W pierwszej części planowanej publikacji znalazły się trzy artykuły. Ks. Józef 

Łupiński z UKSW przybliżył problem chrztu Mieszka I w zachowanych źródłach i opisanie 

go w literaturze naukowej. Wołodymyr Dolinowskij z Centralnego Archiwum Historycznego 

we Lwowie scharakteryzował źródła do dziejów Kościoła katolickiego znajdujące się we 

wspomnianym CAH Ukrainy. Stefan Ciara z UW wraz ze swoim bratem Markiem na 

podstawie spuścizny po wybitnym warszawskim historyku Jerzym Dowiacie ukazali sposób 

przedstawiania chrystianizacji Polski w okresie PRL.  



 

 Druga część odnosi się do przybliżenia obchodów wspominanego Millenium. I tak, 

Tadeusz Rutkowski i Maciej Wojtyński (obaj z UW) przedstawili, jak  te uroczystości 

obchodzono w stolicy, a jaki był przekaz w telewizji polskiej. Renata Rozbicka i Magdalena 

Żmijkowska, obie specjalistki od prasy, a zatrudnione w UW-M, ukazały to zjawisko na 

podstawie ogólnopolskich gazet – „Polityki” i „Tygodnika Powszechnego” oraz w prasie 

lokalnej, olsztyńskiej. Na koniec znajduje się artykuł historyczki związanej z OTN, 

Małgorzaty Lubeckiej, która zapoznaje czytelnika z obchodami millenijnymi w powiecie 

ostrołęckim; warto zaznaczyć, że jej praca doktorska, obroniona na UW-M, odnosi się 

właśnie do dziejów Kościoła katolickiego w pierwszym dwudziestoleciu rządów 

komunistycznych na tym terenie.  

 Trzecia część prezentowanej pracy zawiera następujące artykuły: Marka Stawskiego 

(Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin – SWPR w Warszawie) – Pobożność maryjna w Polsce 

do końca XII w., Alicji Kuleckiej z UW – Religijność władz narodowych i uczestników 

powstania styczniowego, Marii Dutkowskiej, doktorantki z UW – „Monumenta Polaniae 

Vaticana” jako efekt otwarcia archiwów watykańskich przez papieża Leona XIII, ks. Marka 

Truszczyńskiego z SWPR – Katechizacja w diecezji łomżyńskiej w latach 1945-1989, 

Antoniego Kustusza z OTN – Chrzest Polski w aspekcie prasoznawczym po 1989 r. Jak 

widać, duży „rozstrzał” tematyczny został spięty wspólnym mianownikiem: Postawy religijne 

Polaków.  

 Ostatnia, czwarta część odnosi się do powstawania, rozwoju i egzystencji 

chrześcijaństwa w lokalnej społeczności. Watek regionu co prawda wystąpił już w 

poprzednich częściach, ale został jednak odniesiony do szerszego zjawiska, jak głównie w 

obchodach millenijnych. W tym przypadku autorzy przybliżyli problem w przeciągu 

„długiego trwania”. Ks. Andrzej Kopiczka z UW-M przedstawił misję i początki 

chrześcijaństwa (do powstania biskupstwa chełmińskiego w 1243 r.) w Prusach. Jan P. 

Dettlaff z Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Pucku ukazał rozwój kultu katolickiego w 

Prusach Królewskich po wprowadzeniu zasad soboru trydenckiego. Ks. Zdzisław 

Grzegorczyk, proboszcz parafii św. Antoniego w Ostrołęce przybliża 350-letnią pracę tego 

kościoła, przez 200 lat klasztoru bernardyńskiego. Jerzy Kijowki z OTN zarysowuje dzieje 

religijne Ostrołęki i okolicy, głównie Kościoła katolickiego, ale też wspomina o innych 

wyznaniach. Na koniec Jan Mironczuk z OTN ukazuje współistnienie trzech nurtów 

chrześcijaństwa (katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu) na sąsiadującym z Mazowszem, 

a jednocześnie z Rusią i Litwą, Podlasiu. 



 

 Trzeba przyznać, że Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, przy współpracy i 

korzystając ze środków Narodowego Centrum Kultury (przy Ministerstwie Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego) oraz Prezydenta Miasta Ostrołęki, zorganizowało bardzo ambitną 

konferencję. Zaproszono wybitnych specjalistów z ośrodków akademickich w Polsce, a nawet 

jednego ze Lwowa. Ich wystąpienia, zaprezentowane obecnie w formie artykułów, 

niewątpliwie wiele wnoszą do nauki polskiej.  

 Pochwalić też należy Redakcję publikacji, że w sposób przekonujący „posegregowała” 

sporą mozaikę tematyczną wystąpień. Dokonany podział nie budzi większych wątpliwości, a 

porównując go ze znanym porządkiem konferencji, jest nawet bardziej przekonujący.  

 W recenzji należy też wskazać słabsze strony pracy. Wydaje się, że są dwie. Pierwsza 

odnosi się do kwestii zbyt dużej swobody stosowania przypisów. Nie podważając 

stosowanych zasad przez poszczególnych autorów (są „różne szkoły”, a autorzy pozostają 

konsekwentni), oczekuje się od Redakcji bezwzględnego ujednolicenia zasad, czasami dość 

mocno wchodząc w poczynania autorów artykułów, oczywiście nie naruszając sensu treści. 

Druga uwaga jest raczej –niezobowiązującym- postulatem: łatwiej czytelnikowi korzystać z 

książki, gdy sporządzony jest Indeks osobowy. W prezentowanej pracy zabrakło go.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opinia o  książce Kurpiowszczyzna – kultura, historia, gospodarka. Wybrane zagadnienia, 

pod red. Janusza Gołoty i Jana Mironczuka,  Ostrołęka 2017. 

  

 O Kurpiowszczyźnie wydano już sporo publikacji. Z ważniejszych badaczy tego 

regionu koniecznie należy wymienić Ludwika Krzywickiego, Adama Chętnika czy Wandę 

Paprocką, a zajmujących się szerszą perspektywą terytorialną, gdzie Puszcza Kurpiowska 

stanowiła jedynie cząstkę – Aleksandra Połujańskiego, Annę Kutrzeba-Pojnarową, Mariana 

Pokropka. Oczywiście dokonania tych wybitnych etnografów nie mogą zamykać dalszych 

badań, zwłaszcza w zakresie historii i szeroko pojętej kultury. Różne drobniejsze, 

szczegółowe kwestie wymagają przyjrzenia się i opisania; w dodatku Kurpiowszczyzna to 

przecież nie tylko skansen, ale i dalszy rozwój społeczny.  

 Przedstawiona mi do recenzji praca stanowi zbiór 16. artykułów, zgrupowanych w 3 

wątki, jak w tytule pracy. Można się domyślać, że Redakcja otrzymała, a następnie 

posegregowała wskazane artykuły, odnoszące się do różnych aspektów przeszłości i 

teraźniejszości Kurpiowszczyzny. Warto za Słowem wstępnym zacytować: Kurpiowszczyzna 

obejmuje tereny Puszczy Zielonej (około 2 tys. km2) i Puszczy Białej (ok. 850 km2), czyli 

łącznie około 3 tys. km2. Ten położony na północno-wschodnich krańcach Mazowsza obszar 

do II wojny światowej graniczył z Prusami Wschodnimi. Pozostawał więc typową krainą 

pogranicza.  

 Podzielając ostatni wniosek, należy dodać, że omawiany teren należy do jednego z 

najciekawszych i najbardziej wyrazistych regionów całego kraju (obok Podhala i Kaszub). 

Administracyjnie Kurpie zieloni mieszkają na terenie powiatów ostrołęckiego, przasnyskiego 

i kolneńskiego, a Kurpie biali w powiatach ostrowskim, pułtuskim, wyszkowskim i 

makowskim. W każdym z wymienionych powiatów Kurpiowszczyzna stanowi jedynie ich 

cząstkę, tylko w powiecie ostrołęckim zajmuje ponad połowę obszaru – na północ od Narwi. 

Nie dziwi więc to, że  Ostrołęka, choć leżąca na obrzeżach („stolicą” Kurpi zielonych 

wszakże jest Myszyniec!), staje się główną „bazą wypadową” do badań tego ciekawego 

terenu. 

 Artykuły zostały zgrupowane, jak wspomniano, w 3 częściach książki. W Kulturze 

wystąpili: Wojciech Borkowski (wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego), 

który przedstawił pradzieje Puszczy Kurpiowskiej, Adam Czesław Dobroński (emerytowany 



 

profesor UwB, pochodzący z Ostrowi Mazowieckiej, leżącej w centrum Kurpi białych)) 

ukazał na czym polega fenomen kurpiowski, Henryk Gadomski (znany dyrygent ostrołęcki i 

jedyny tutaj profesor oświaty) przybliżył postać ks. Władysław Skierkowskiego, który zbierał 

pieśni kurpiowskie oraz recepcję tych ostatnich w polskiej muzyce, Janusz Hochleitner z UW-

M  opisał znaczenie kultu świętych w kulturze kurpiowskiej, Marek Niewiadomski z 

Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego przybliżył zaangażowanie znanego badacza 

Kurpiowszczyzny Adama Chętnika w kwestię polskości pogranicza kurpiowsko-

mazurskiego, Stanisław Pajka ze Związku Kurpiów ukazał znaczenie kurpiowskiej ojczyzny 

dla twórczości pisarza Henryka Syski, ks. Rafał Figiel z OTN na podstawie interesującego 

określenia miejsca pamięci i pamięć miejsc ukazał stan cmentarzy wojennych z 1915 r. w 

powiecie ostrowskim.  

 W drugiej części –Historii- znalazło się 5 artykułów. I tak kolejno: Jerzy Kijowski 

(OTN) przedstawił panoramę dziejów Ostrołęki, Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt 

Dawnych) przybliżył postać Janusza I Starszego, panującego ponad 50 lat na Mazowszu 

Wschodnim, Jan Mironczuk  (OTN) ukazał udział ludności żydowskiej w rozwoju społeczno-

gospodarczym Puszczy Kurpiowskiej od XVII w. po Zagładę, Maria Weronika Kmoch 

(OTN) pokazała funkcjonowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w latach 30. XX w.   

w rodzimej, kurpiowskiej parafii w Jednorożcu, Witold Rakowski (Staropolska Wyższa 

szkoła w Kielcach) przedstawił zmiany ludnościowe w powojennej Ostrołęce.  

 Najmniejszą część (4 artykuły) stanowi Gospodarka. Podobnie jak w poprzedniej 

części, zagadnienia zostały ułożone chronologicznie: Dariusza Budelewskiego (OTN) Próby 

przezwyciężenia trudności gospodarczych w latach 1867-1939 na przykładzie powiatu 

makowskiego, Wojciecha Łukaszewskiego (OTN) Z dziejów ruchu spółdzielczego na 

Kurpiowszczyźnie w II Rzeczypospolitej, Janusza Gołoty (UW-M) Społeczne budownictwo 

szkolne na terenie województwa warszawskiego 1959-1972 (władza, społeczeństwo, prasa), 

Norberta Dąbkowskiego i Marka Chaleckiego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie) Dynamika zmian gospodarstw ekologicznych w powiecie ostroł1)ęckim i 

przasnyskim.  

 Prezentowane artykuły posiadają dużą wartość merytoryczną. Niektóre stanowią co 

prawda jedynie efekt pogłębionych badań autorów zajmujących się określoną problematyką, 

na nowo jednak przygotowanych i ujętych. Inne przedstawiają całkowicie nowe badania, 

prowadzone na okazję przygotowywanej publikacji. 



 

 Warto odnieść się też do strony technicznej i językowej Kurpiowszczyzny. Artykuły 

zostały przygotowane zgodnie z zasadami stałego wydawnictwa OTN – „Zeszytów 

Naukowych”; po tekście podstawowym znalazły się: Bibliografia (z wyodrębnionymi, gdy 

autorzy korzystali z nich, Źródłami, w tym archiwalnymi i drukowanymi, Prasą, 

Opracowaniami). Ujednolicono zasady stosowania cytowania i  przypisów. Dzięki korekcie 

językowej i opracowaniu redakcyjnemu „wyszlifowano” styl, by był bardziej dostępny 

czytelnikowi – to ważne, jako że często prace naukowe pisane są zwykle w sposób dość 

hermetyczny.  

 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika podjęło kolejną udaną 

inicjatywę przybliżenia czytelnikowi różnych aspektów funkcjonowania –kiedyś i dziś- 

swojej małej Ojczyzny. Powinno to wydatnie przyczynić się do budowania i rozwoju lokalnej 

tożsamości oraz zainteresowania Kurpiowszczyzną czytelnika „z zewnątrz”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opinia o książce Ukraina-Polska-Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami 

ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka 

Strońskiego, Janusza Gołoty, Oresta Krasiwskiego, Lwów-Olsztyn-Ostrołęka 2014.  

 

 Staraniem trzech podmiotów -Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 

im. Adama Chętnika w Ostrołęce i Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji 

Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy- 

przygotowano do publikacji dość pokaźnych rozmiarów dzieło, które, mówiąc skrótowo, 

ukazuje dążenia i  zbliżanie się państwowości postradzieckiego państwa do standardów i 

wymogów międzynarodowej organizacji, jaka jest Unia Europejska. Już w tytule pracy 

zawarto –słusznie- ważną rolę Polski, od 10. lat członka UE, we wskazanym dziele zbliżania. 

Polska sama przez prawie  pół wieku znajdowała się w radzieckiej dominacji i starania jej elit 

i przywódców, by wejść do Europy mogły i mogą –w sposób naturalny- być przykładem dla 

Ukrainy. Jak widać więc, nie tylko położenie geograficzne wymienionych podmiotów skazuje 

ich na siebie, ale i pewne, wspólne doświadczenia polityczno-społeczne, a także ustrojowe 

(uwypuklone w tytule), gospodarcze i kulturalne. We właściwy sposób zadania prezentowanej 

publikacji przedstawił we Wstępie prof. Henryk Stroński: Mocno położono w niej akcent, 

szczególnie ukraińscy autorzy, na ocenie osiągnięć polskich doświadczeń i możliwości 

transplantacji ich elementów na ukraiński grunt. Ponadto, polska transformacja, jak wynika z 

tekstów jest pewnym drogowskazem dla Ukrainy. 

 Praca składa się z 6. części. Pierwsza została nazwana Polityczne i ekonomiczne 

aspekty. Znalazło się w niej 14 artykułów, w których autorzy (w dwóch przypadkach podano 

po 2. autorów artykułu)  -w trzech językach (najwięcej, bo 7, w ukraińskim, a poza tym: 

polski, angielski) przybliżają problemy integracji europejskiej –jako takiej-a także różne 

kwestie związane z polskim pomostem zbliżania Ukrainy do Europy. Załączono także 

przykład funkcjonowania elit politycznych innego kraju, który zdążał do Europy – partii 

bułgarskiej. 

 Część II została nazwana Społeczne i prawne aspekty i składa się z 16. artykułów ( w 

jednym przypadku do artykułu „przypisało się” 2. autorów), napisanych –równo po 8-  w 

językach polskim i ukraińskim. Podjęto tu rozmaite aspekty funkcjonowania społecznego 



 

(stowarzyszenia, migracja, mniejszości narodowe Kościół) i ustrojowo-prawnego (oświata, 

prawa człowieka, stowarzyszenia) w Polsce i na Ukrainie. 

 Na część III (Zarządzanie państwowe i samorządy lokalne) składa się 11 artykułów – 

7 w języku ukraińskim i 4 w języku polskim. Autorzy głównie w aspekcie 

ogólnopaństwowym przybliżyli zagadnienia współpracy czy kooperacji na linii władze 

państwowe - samorządy terytorialne. W dwóch przypadkach –na przykładach polskich miast 

Ełk i Ostrołęka- ukazano konkretny wpływ transformacji ustrojowej na funkcjonowanie 

lokalnych samorządów. 

 Na IV część (Współpraca transgraniczna) składają się 3 artykuły w języku 

ukraińskim, w których autorzy przybliżają zjawisko kooperacji regionów przygranicznych 

Polski i Ukrainy, ale też szerzej – Ukrainy-Unii Europejskiej.  

 Część V (Problemy bezpieczeństwa, 6 artykułów) zdominowali autorzy piszący po 

polsku (w przypadku 2. artykułów wystąpiło współautorstwo)  - poza nimi wystąpił autor 

polski piszący po angielsku i autor ukraiński. Zgromadzone tu teksty zostały poświęcone 

problemowi nowej sytuacji geopolitycznej Ukrainy i Polski po upadku komunizmu i rozwoju 

integracji europejskiej, jak i transatlantyckiej.  

 Ostatnia część przygotowanego opracowania została nazwana dość szeroko: Z kart 

historii i składa się na nią 11 artykułów – 7 w języku ukraińskim i 4 w języku polskim. 

Autorzy przybliżyli różne XIX- i XX-wieczne kwestie wewnętrzne ziem ukraińskich, głównie 

jednak w aspekcie relacji ze swoim zachodnim sąsiadem. Jak wiadomo z historii, stosunki te 

układały się/układają się w sposób dość złożony – od konfrontacji do współpracy. 

Reasumując, można powiedzieć: Ukraina i Polska są skazane na siebie i to od współczesnych 

społeczeństw, w tym elit zarówno kulturalnych, jak i politycznych, zależy dalsza 

współegzystencja.  

 Przedstawione do recenzji opracowanie powstało przy szerokiej współpracy 

wspomnianych na wstępie podmiotów i zaangażowaniu wielu autorów: liczba artykułów 

sięgnęła 61, a autorów nawet  72. Tak złożone dzieło wymagało od Redakcji właściwej 

selekcji „przysyłanych” artykułów i grupowanie ich do określonych części. Nie było to łatwe 

zadanie, więc tym bardziej należy pochwalić jej członków, jako że otrzymany efekt, może 

poza pierwszym wrażenie, wydaje się dość „strawny” dla czytelnika, który niewątpliwie w 

tym gąszczu opisanych kwestii i problemów znajdzie coś dla siebie.  


