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Przedstawiony zbiór tekstów został zredagowany przez dr Janusza Pezdę 
(chociaż nie jest to zaznaczone w tomie), sekretarza Komisji PAU do Badań Dia-
spory Polskiej. Tom jest ciekawy z paru powodów. Przede wszystkim ciekawa 
jest grupa uczonych stale zajmująca się badaniami nad Polakami żyjącymi poza 
granicami kraju. Komisja, w której są skupieni, co miesiąc odbywa spotkania 
naukowe, a zamieszczona na końcu tomu lista wygłaszanych referatów jest 
imponująca. 

Odbyło się 29 spotkań w przeciągu 3 lat, co świadczy o pasji badawczej, 
dobrej organizacji prac Komisji i dyscyplinie członków. W omawianym tomie 
znajduje się 11 tekstów, autorstwa głównie historyków. Dwa artykuły Krzysztofa 
Smolany (Problem źródeł do dziejów Polonii argentyńskiej na przykładzie archi-
wum oo. Bernardynów w Martin Coronado oraz Akta konsularne jako źródło do 
dziejów Polonii) mają wyraźnie charakter sprawozdań z kwerend archiwalnych. 
To są informacje niezmiernie przydatne dla badaczy problemu. Autor opatruje 
je komentarzem do wydarzeń politycznych w kraju, tłumaczy, skąd się pewne 
dokumenty wzięły i dlaczego innych brak. Widać w tym nie tylko rozległą 
wiedzę o Polonii, ale i o historii kraju. Tekstowi o archiwum oo. Bernardynów 
towarzyszą zdjęcia z archiwum w Martin Coronado, zdjęcia skrzyń, w których 
przechowywano dokumenty, zdjęcia wybranych dokumentów. Tekst o aktach 
konsularnych z kolei ilustrują zdjęcia korespondencji Juliana Tuwima do władz 
konsularnych, do wydawnictw, tłumaczenia jego poezji na portugalski. Czytelni-
kowi daje to namiastkę tego, co ciekawego o Polonii można odkryć w archiwach. 
W podobnym tonie, choć nieco inaczej pisze o historycznych źródłach Maria 
Werde. W artykule Kolekcje emigracyjne jako wyzwanie dla kustoszy narodowej 
pamięci. Na przykładzie Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego MIC, Archiwum 
Instytutu Literackiego Kultura, Spuścizny Samuela Tyszkiewicza i Archiwum Alek-
sandra Janty. Autorka omawia zawartość poszczególnych kolekcji, kładąc nacisk 
na ich specyfi ki, czyli numizmaty, znaczki pocztowe, tkaniny, szkice i obrazy, 
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starodruki i rękopisy oraz 15 tys. woluminów XIX- i XX-wiecznych książek 
w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Londynie. W Archiwum 
„Kultury” z kolei autorka podkreśla wagę dokumentów dotyczących funkcjo-
nowania ośrodka, prywatnych listów założycieli oraz starych numerów pisma 
„Kultura”. Pisząc o zbiorach Samuela Tyszkiewicza i Aleksandra Janty, autorka 
szczegółowo opisuje, jakiego typu są to archiwa, a następnie zastanawia się, jak 
można wykorzystać te kolekcje, jak i gdzie powinny być przechowywane, w jaki 
sposób udostępniane. 

Artykuł Małgorzaty Nossowskiej Losy Rossy Bailly oraz stowarzyszenia Les 
Amis de la Pologne podczas II wojny światowej poświęcony jest pracy oraz doku-
mentom poświadczającym pracę wielkiej miłośniczki sprawy polskiej we Francji. 
Autorka odwołuje się do pamiętnika Rossy Bailly, jej listów oraz dokumentacji 
stowarzyszenia przez nią założonego. Artur Patek w tekście Polska kwatera na 
cmentarzu katolickim w Jerozolimie nie tylko opisuje lokalizację cmentarza, jego 
rozkład wewnętrzny, groby znamienitych osób tam pochowanych, ale też, się-
gając do literatury, przybliża przyczyny śmierci niektórych osób. Całość kończy 
lista osób pochowanych w Jerozolimie.

Tekst Dariusza Zdziecha Ośrodki Polonii nowozelandzkiej i ich zbiory zawiera 
szereg podstawowych informacji o Polakach na antypodach, o historii osadnictwa 
polskiego, o liczebności i działalności grupy. Autor, pracownik ambasady Nowej 
Zelandii w Warszawie, odnosi się do polityki obu państw i dokumentów dotyczą-
cych Polaków w tak odległym kraju.

Inne teksty: ks. R. Dzwonkowskiego SAC (Przemówienia Jana Pawła II 
do Polonii i Polaków za granicą (1979–2003)), Jana Lencznarowicza (Jałtań-
ska zdrada. Z mitologii politycznej emigracji polskiej po II wojnie światowej), 
Kamila Kubickiego (Więzy przyjaźni Joachima Lelewela z Karolem Sienkiewi-
czem w świetle korespondencji) stanowią bardziej opracowania historyczne niż 
prezentację zasobów archiwalnych. Autorzy już skorzystali z dostępnych źródeł 
i przedstawiają wyniki. 

Sumując, tom pokazuje jak ciekawe informacje o historii Polonii są zawarte 
w źródłach zastanych, jak wiele jeszcze można się dowiedzieć z archiwów roz-
sianych po świecie. Nie ma w tomie informacji dotyczących współczesnych 
wydarzeń wśród Polonii i Polaków za granicami kraju, ale temu były poświęcone 
poszczególne numery „Przeglądu Polonijnego - Studiów Migracyjnych” i mate-
riały pokonferencyjne. 


