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„Tyrsa”. Warszawa 2001, ss. 380

Do tematów wywołujących oŜywione dyskusje i ścieranie się rozbieŜnych poglądów naleŜy niewątpliwie szeroko rozumiana kwestia ukraińska. Dramatyczne
dzieje stosunków polsko-ukraińskich i współŜycia Polaków i Ukraińców sprawiają,
Ŝe wokół tej tematyki nagromadziło się wiele ocen nieprawdziwych, zafałszowań
czy przemilczeń. W dodatku przeŜycia Polaków i Ukraińców w ostatniej wojnie
światowej sprawiają, iŜ są to zagadnienia ciągle Ŝywe w pamięci obu narodów. Nie
brak wzajemnych uprzedzeń, niechęci, uproszczonych ocen. Obiektywne poznanie
historii mniejszości ukraińskiej w Polsce po II wojnie światowej pozostaje zadaniem
badawczym ciągle aktualnym. BliŜsze poznanie sąsiada, uwaŜanego za strategicznego partnera Polski w zjednoczonej Europie ma równieŜ walor praktyczny.
Słowa uznania naleŜą się autorowi publikacji Romanowi Drozdowi, który podjął
się opracowania tematu niezwykle waŜnego, a zarazem trudnego i złoŜonego, wywołującego ciągle oŜywione dyskusje, w których ścierają się kontrowersyjne punkty
widzenia w ocenie wielu kwestii szczegółowych, składających się na temat rozprawy. Pragnę podkreślić, Ŝe opracowania tego trudnego tematu podjął się młody historyk z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej ze Słupska, ale posiadający juŜ spory dorobek naukowy i doświadczenie badawcze. Roman Drozd jest autorem wielu publikacji poświęconych mniejszości ukraińskiej w Polsce, wysoko cenionym przez badaczy zajmujących się tą tematyką. Wysoka kompetencja Autora publikacji i rzetelność badawcza w podejściu do prowadzonych badań nad mniejszością ukraińską
w Polsce po II wojnie światowej pozwoliły na opracowanie wartościowej publikacji.
Zakres tematyczny tej cennej publikacji obejmuje w zasadzie wszystkie kwestie
dotyczące całej polityki władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce po II wojnie
światowej. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to pierwsza w polskiej literaturze historycznej
publikacja tak szeroko traktująca ten temat. KsiąŜka ma charakter monografii mniejszości ukraińskiej. Jest to ujęcie tematu szersze niŜ wynikało z samego tytułu publikacji.
Zakresem chronologicznym praca obejmuje lata 1944-1989, czyli cały okres istnienia PRL. Ramy terytorialne zaś obejmują obszar Polski w granicach powojennych, zamieszkały przez ludność ukraińską. Do tak określonych ram chronologicz-

