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Szanowni Państwo, czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,
motywem spajającym najnowsze wydanie czasopisma Instytutu Zachodniego jest 
bez wątpienia pojęcie zachodu – zarówno jako oznaczenie badanych terenów, jak  
i jako punkt odniesienia dla prezentowanych wydarzeń i dokonujących się procesów. 
Specyfika Ziem Zachodnich, od powojennego nakreślania ich granic wśród regionów 
Polski, poprzez pamięć zbiorową aż po absorbcję dziedzictwa kulturowego, przycią-
ga zainteresowanie kolejnych pokoleń badaczy przemian społecznych oraz historii. 
Upływające, już na naszych oczach, dekady budują kolejne warstwy palimpsestu. 
Wiedza o przeszłości, tradycja i materialne świadectwa kultury, zatarte pod wpływem 
zewnętrznych okoliczności, politycznego przymusu czy motywowanego niechęcią 
lub zgoła wrogością psychologicznego mechanizmu wyparcia, nabierają innej wagi 
dla kolejnych generacji mieszkańców Ziem Zachodnich i ich badaczy. Upływ czasu 
uwalnia od brzemion, jakimi obarczeni byli bezpośredni świadkowie gwałtownych 
i dramatycznych wydarzeń, a współczesne spojrzenie na Zachód kształtują w nie 
mniejszym stopniu kolejne doświadczenia: powojenne dekady, z których właściwie 
każda miała swoją specyfikę. Podobnie obrazuje to artykuł o „polskich miesiącach”  
w Polskiej Kronice Filmowej, dokumentujący przecież tylko wycinek zmieniającej 
się pamięci i jej funkcji społecznych. 

Na wyznaczony tematami prezentowanych opracowań obszar Polski zachodniej, 
jej dziedzictwa historycznego i kulturowego, jak i relacji międzynarodowych na 
pograniczu, w dyplomacji, polityce czy w sferze eklezjalnej, autorzy spojrzeli przez 
pryzmat transformacji. To powojenna zmiana granic, przemiany społeczne i gospo-
darcze, dostępność archiwów, stopniowe otwieranie się niedawnych nieprzyjaciół na 
dialog i próby wzajemnego zrozumienia, a wreszcie wolność i suwerenność uwalniają 
pamięć, wyzwalają energię społeczną i stwarzają warunki do tego, by normalizacja 
nie pozostała zapisem traktatowym, lecz stała się codziennością. 

Tematyka obecna na łamach „Przeglądu Zachodniego” od pierwszych jego rocz-
ników oraz dobrodziejstwa wolnościowej transformacji ostatnich dekad, z której 
czerpią młodzi naukowcy, zbiegły się w oddawanym do rąk czytelników wydaniu 
czasopisma Instytutu Zachodniego, przypominając o jubileuszu 75-lecia placówki. 
Jej geneza sięga okresu międzywojennego i środowisk akademickich zaabsorbowa-
nych myślą zachodnią oraz troską o optymalne usytuowanie Polski na politycznej 
mapie Europy. Utworzenie Instytutu u schyłku wojny zmaterializowało te dążenia 
w jakże odmiennej sytuacji i otoczeniu międzynarodowym, a jego funkcjonowanie, 
w późniejszych latach kilka razy zagrożone ze względów ideologicznych czy mate-
rialnych, potwierdzało merytoryczną rangę badań ponad zmiennością politycznych 



koniunktur. Trzy ćwierci wieku obfitowały w wydarzenia i zwroty, których Instytut 
Zachodni był bacznym obserwatorem, badaczem i prognostykiem. Obok wspomnia-
nych wyżej studiów nad Ziemiami Zachodnimi oraz prowadzenia archiwów i doku-
mentowania okresu okupacji hitlerowskiej, profil naukowy Instytutu na przestrzeni lat 
kształtuje tematyka Niemiec i powojennych relacji polsko-niemieckich, dla których 
najistotniejsze były daty układu normalizacyjnego z 1970 r. oraz przełomu demokra-
tycznego w Europie i zjednoczenia dwóch państw niemieckich 1989-1990, a także 
zainicjowane u schyłku lat 60. i dynamicznie rozwijane po 1989 r. studia europejskie. 
U progu XXI w. spełnienie polskich aspiracji prointegracyjnych i kolejne rozszerze-
nia Unii Europejskiej oraz kwestie światowego ładu bezpieczeństwa otwarły szerokie 
pola naukowych eksploracji. 

Niezmienne usytuowanie Instytutu Zachodniego w Poznaniu trwale wpisało go 
w pejzaż naukowy i intelektualny miasta, a etos placówki formowali tworzący ją 
ludzie. Jednym z nich był zmarły 14 października 2019 r. prof. Andrzej Kwilecki, 
któremu w symboliczny sposób dedykujemy wydany w jubileuszowym roku tom 
„Przeglądu Zachodniego”. Pan Profesor przez 14 lat był pracownikiem Zakładu 
Socjologicznego IZ, a Ziemie Zachodnie znajdowały się w centrum jego zaintereso-
wań naukowych od wczesnych lat 60. Zajmował się losami Łemków, a polityczno-
-socjologicznym aspektom integracji zachodnioeuropejskiej poświęcił rozprawę  
pt. Idea zjednoczenia Europy wydaną już w 1969 r. W wieku dostojnym powrócił do 
dziejów wielkopolskiego ziemiaństwa, czemu szerokie grono czytelników zawdzię-
cza wspomnienia i książki popularyzatorskie. We wdzięcznej pamięci zachowuje-
my więzy intelektualne i przyjacielskie, które łączyły Profesora z Instytutem oraz 
Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. W kolejnym numerze „Przeglądu Zachodnie-
go” opublikujemy przygotowywane już wspomnienie poświęcone postaci tego nie-
tuzinkowego Wielkopolanina. 

Nieczęsto mówi się o tym wprost, ale to chyba właśnie poznański genius loci  
i przyświecający założycielom, badaczom, współpracownikom i środowisku Insty-
tutu Zachodniego wielkopolski model pracy organicznej stanowi jedno ze spoiw 
Instytutu. Spojrzenie z Poznania na zachód, znajomość Niemiec i Europy oraz po-
szukiwania przyczyn i możliwych konsekwencji obserwowanych wydarzeń i zja-
wisk okazywały się potrzebne na przestrzeni 75 lat istnienia Instytutu Zachodnie-
go. Otaczająca nas dziś rzeczywistość zdaje się przesądzać, że będzie tak również  
w przyszłości. 

Natalia Jackowska


