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ł. Z. Królikowski OFMConv, Pamiętnik sybiraka i tułacza, wyd. Bratni zew, kraków 
2008, 313 s. + 24 zdj.; tenże, Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 
1939–1950, wyd. Bratni zew, kraków 2008, 350 s. + 34 zdj. tab.; Isfahan – miasto polskich 
dzieci, red. i. Beaupre-stankiewicz i in., koło Wychowanków szkół Polskich isfahan i li-
ban, londyn 1988, 540 s.

Pamięć o trudnych i tragicznych przeżyciach Polaków w czasie drugiej wojny świato-
wej XX wieku jest konieczna dla współczesnej generacji celem uwolnienia się z traumy 
pamięci przeżyć skrajnych krzywd doznanych przez przodków. aby wybaczyć doznane 
krzywdy i wyzwolić się z traumy – tj. jej spuścizny, osoba skrzywdzona powinna być ich 
świadoma. tymi przeżyciami były zwłaszcza więzienia i zbrodnie w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych i radzieckich łagrach. 

Publikacje powyższe dotyczą doznanych – szczególnie przez dzieci z rodzin zamiesz-
kujących ówczesne wschodnie rubieże rzeczypospolitej – krzywd, począwszy od pierw-
szej deportacji, przeprowadzonej pod osłoną nocy 10/11 stycznia 1940 r., przez tułaczki 
i los bezdomnych, osieroconych i wyzyskiwanych polskich dzieci w otchłani sybiru, do 
ich spotkania na Wschodzie z życzliwymi ludźmi, zwłaszcza w indiach, nowej zelandii, 
isfahanie w Persji, Bejrucie, afryce i kanadzie – krajach, które ofiarowały młodym tuła-
czom gościnny dom. Publikacje z. królikowskiego oFMconv, który tę gehennę osobiście 
jako ok. 20-letni franciszkanin przeżył, mają charakter monograficznego opracowania 
i osobistego pamiętnika.

Ł.z. królikowski oFMconv, bohater tułaczki i autor publikacji, urodzony w 1919 r. 
w Wielkopolsce, w 1935 r. wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych w niepoka-
lanowie. W 1939 r. rozpoczął studia teologiczne we lwowie. zimą następnego roku został 
aresztowany i deportowany przez sowietów na syberię do łagru pod archangielskiem, 
gdzie pracował przy wyrębie lasu. Po umowie gen. W. sikorskiego z ministrem spraw za-
granicznych zsrr Majskim wraz z formującym się pod dowództwem gen. andersa Woj-
skiem Polskim dotarł do Buzułuku. tam jako podchorąży przeszedł szkolenie artylerzy-
sty. W 1941 r. z Wojskiem Polskim opuścił zsrr w porcie krasnowodzk, skąd wyjechał 
do Persji, następnie do libanu. tam w 1946 r. na uniwersytecie św. Józefa i w seminarium 
duchownym skończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. W tym roku zo-
stał też wydelegowany do szpitala w egipcie nad kanałem sueskim, gdzie opiekował 
się chorymi. następnie został wysłany do polskich obozów w afryce. Wraz ze swoimi 
podopiecznymi w 1949 r. wyjechał do salerno we Włoszech. następnie, po pokonaniu 
przeszkód stawianych przez działających na zachodzie funkcjonariuszy uB i wywiadu 
Prl, wraz z podopiecznymi wyjechał do kanady. ks. królikowski był nawet posądzany 
o porywanie polskich dzieci. do 1964 r. w kanadzie był prawnym opiekunem i kierow-
nikiem duchowym polskich dorastających podopiecznych. W 1964 r. został proboszczem 
parafii Matki Boskiej częstochowskiej w Montrealu. W 1966 r. przeniósł się do Buffalo 
w usa. tam, po 34 latach pracy duszpasterskiej, w 1998 r. przeszedł na emeryturę i za-
mieszkał na stałe w cicopee Massachusets k. Bostonu.

Publikacje niniejsze dotyczą dramatycznych przeżyć polskich dzieci z ówczesnych 
kresów wschodnich rzeczypospolitej deportowanych zwłaszcza w 1940 r. do związ-
ku radzieckiego, zwłaszcza kazachstanu i na syberię. W tymże roku deportacjami  
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dotkniętych było ok. 1 mln Polaków. W czasie transportu w nieludzkich zimowych wa-
runkach, ogromne rzesze dzieci, pogubiwszy swoje rodziny, jako bezdomne sieroty tułały 
się po bezdrożach. narażone na degradację fizyczną i demoralizację były zatrudniane 
razem z dorosłymi do wymagającej nadludzkiego wysiłku pracy fizycznej. 

Po napaści w 1941 r. niemiec na zsrr, następnie zawarciu przez gen. W. sikorskiego 
porozumienia z ministrem spraw zagranicznych zsrr Majskim, dzieci te razem z Woj-
skiem Polskim, począwszy od wiosny 1942 r., wydostały się z tego kraju przez Morze 
kaspijskie statkami z sowieckiego krasnowodzka do Persji. W 1942 r. 166 tys. osób, 
w tym 45 tys. ludności cywilnej, wyjechało z zsrr. Pierwszymi miejscowościami, któ-
re przyjęły osierocone dzieci, zapewniając im rekonwalescencję fizyczną oraz duchową 
opiekę i edukację, były głównie isfahan w Persji (iranie) i Bejrut w libanie. W isfahanie 
działało w tym czasie 28 różnych polskich placówek edukacyjnych, wychowawczych, 
m.in. przedszkola, szkoły powszechne, zawodowe, licea, gimnazja, gimnazjum krawiec-
kie – zwłaszcza zdobywania sztuki wyrobu dywanów perskich, zakłady sióstr szarytek, 
lazarystów, gimnazjum na czahar Baghu, a także harcerstwo, sodalicja Mariańska, sa-
natorium, polska służba zdrowia oraz rzymsko-katolickie duszpasterstwo. W centralnej 
izbie chorych i ormiańskim szpitalu dzieci te miały też zapewnioną życzliwą i fachową 
opiekę medyczną i zdrowotną.

Podopieczni młodzi Polacy w czerwcu 1947 r. przeniesieni zostali przez aleppo do 
libanu. kolejnym więc „polskim miastem” ich pobytu był Bejrut w libanie. tam działało 
17 polskich edukacyjnych i opiekuńczych ośrodków. „Bezdomni” młodzi Polacy mieli też 
możliwość kontynuowania studiów na istniejących w Bejrucie wyższych uczelniach. tymi 
były uniwersytety: francuski, św. Józefa i amerykański, Wyższa szkoła literatury, libań-
ska akademia sztuk Pięknych oraz do 1947 r. Polskie seminarium duchowne. W mieście 
tym działała też Bratnia Pomoc studentów Polaków. do 1950 r. ok. 350 młodych Polaków 
absolwentów szkół w isfahanie ze zdobytą w tym mieście maturą ukończyło w Bejrucie 
studia, zdobywając tam stopnie naukowe.

W omawianych publikacjach wskazane są też inne gościnne regiony świata, dokąd 
zawiodła młodych Polaków wojenna tułaczka. są nimi obozy w indiach (zwłaszcza przej-
ściowy w karaczi), nowej zelandii, w Meksyku (kolonia santa rosa). W afryce północ-
no-wschodniej istniało 13 takich obozów położonych w 7 krajach tego kontynentu (repu-
blika Południowej afryki, Beczuana, rodezja niasa, kongo Belgijskie, kenia i tanganika 
– obecna tanzania oraz Mozambik). na szlaku, którym wędrował autor przedstawionych 
publikacji, było też salerno we Włoszech, kanada, stany zjednoczone i częściowo an-
glia. nowa zelandia i australia też przyjęły na stałe wielu wojennych tułaczy. 

Przedstawione publikacje Pamiętnik… oraz Skradzione dzieciństwo… mają charakter 
osobistego, udokumentowanego źródłami, pamiętnika autora, a zarazem jednego z bo-
haterów wojennej tułaczki. Bogate w faktografię, oparte są na ważnej dla tematu i war-
tościowej źródłowej bazie archiwalnej zdjęć i innych osobistych pamiątek, wspomnień 
autora i Polaków, ówczesnych nieletnich „bezdomnych tułaczy”, a obecnie rozproszonych 
po różnych kontynentach.

trzy recenzowane publikacje mają podobnie uporządkowany system rozdziałów i pa-
ragrafów. treść Pamiętnika sybiraka i tułacza przedstawiona jest w ośmiu rozdziałach. 
W pierwszym dotyczy osobistych przeżyć z domu rodzinnego, potem z zakonu francisz-
kanów, do którego autor wstąpił w 1935 r., pobytu w niepokalanowie, następnie studiów 
we lwowie. W drugim rozdziale przedstawione jest aresztowanie autora we lwowie i jego 
deportacja na sybir w styczniu 1940 r. oraz ukazane są realia sybiru i katorżniczej pracy, 
a także skuteczne próby kontynuacji życia religijnego. kolejne rozdziały dotyczą „przy-
gód” w powstającym w zsrr Wojsku Polskim, następnie życia na terenie gościnnych 
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krajów Bliskiego Wschodu i afryki oraz jego aktywności społecznej, duchowej, drogi do 
kapłaństwa oraz troski duszpasterskiej o dobro, zwłaszcza duchowe, powierzanej opiece 
autora młodzieży. W rozdziale siódmym autor przedstawia ponowny kontakt z europą, 
zwłaszcza zachodnią, i utrudniających jego pracę agentów bezpieki radzieckiej i Prl, 
działających na terenie europy zachodniej w latach 40. i 50. XX wieku. Po ponownym 
wyjeździe z europy, o. Ł. z. królikowski pracował kolejno w kanadzie jako opiekun doj-
rzewających na emigracji polskich sierot, a następnie pracował duszpastersko wśród ame-
rykańskiej Polonii. osobistych amerykańskich „przygód franciszkanina” oraz problemów 
tamtejszej Polonii dotyczą rozdziały siódmy i ósmy przedstawianego Pamiętnika.

kolejna publikacja tegoż autora to Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym 
szlaku 1939–1950. ta, chociaż zredagowana w zasadniczym wymiarze z pozycji osobi-
stych przeżyć autora, ma charakter monografii losów dzieci na terenie gułagu i w gościn-
nych krajach Bliskiego i dalekiego Wschodu. Publikacja zawiera pięć rozdziałów, kolej-
no zatytułowanych: „do azji”, „rozproszeni po świecie”, „W afryce”, „Przez europę” 
i „ameryka”.

do niniejszego omówienia dołączono publikację Isfahan – miasto polskich dzieci, wy-
daną w 1988 r. w londynie przez koło Wychowanków szkół Polskich isfahan i liban. 
Jest to opracowanie zbiorowe. zawiera kilkadziesiąt rzeczowych oraz bogatych meryto-
rycznie w treść wspomnień wychowanków polskich szkół, głównie w isfahanie i Bejrucie. 
grupa ta, obecnie już osiągających podeszły wiek wychowanków z isfahanu i Bejrutu, 
stanowi zorganizowaną społeczność. treść tej, mającej już naukowy charakter, publikacji 
zredagowano w pięciu rozdziałach: „drogi do isfahanu”, „Perski isfahan”, „isfahan mia-
sto polskich dzieci”, „na dalszą wędrówkę”, „liban”, i „epilog”. Publikacja ta zawiera 
również cenne aneksy i bibliografię źródłową, w tym dużą liczbę dokumentów, publikacji 
źródłowych, spisów map i planów, czarno-białych fotografii oraz list i indeksów tychże. 
treść dołączonych aneksów i opisanych dokumentów, zwłaszcza fotografii, podnosi war-
tość merytoryczną tematu.

Świadomie przez recenzującego wybrane trzy publikacje dotyczą trudnych dziejów 
polskich dzieci, „ofiar” radzieckiego systemu represji. Wszystkie mają też „podobną” 
treść, która zawarta jest w podobnie brzmiących i ułożonych według podobnej kolejności 
rozdziałów: aresztowanie i łagier, pobyt w gościnnych miastach i krajach: isfahanie, Bej-
rucie, afryce, Włoszech w europie, kanadzie i usa. zagadnienie losów polskich dzieci 
– sierot z czasów ii wojny światowej – świadomie zaakceptowano i zredagowano w po-
dobnie brzmiących tytułach paragrafów i rozdziałów, ale z różnych punktów widzenia. 
treść omawianych publikacji nie może być posądzona o podobieństwo. traktując pro-
blem z kilku punktów widzenia daje bogatszy obraz i stanowi swoistą komplementarną 
całość. Pozwala przez to czytelnikowi lepiej zrozumieć tułaczy los polskich dzieci: pobyt 
w łagrach, a następnie ich wędrówkę przez gościnne kraje afryki, Wschodu, zwłaszcza 
Bliskiego oraz nowej zelandii, indii i ameryki. nawet widoczne w publikacjach emocje, 
zwłaszcza w wydawnictwach Ł. z. królikowskiego, nie szkodzą wiarygodności i obiek-
tywizmowi przedstawianego zagadnienia. Wszystkie oparte są na rękopisach źródeł oraz 
źródłowych wydawnictwach. oprócz powyższych, cenny jest też fakt istnienia we wszyst-
kich omawianych drukach bogatych aneksów i indeksów nazwisk, nazw geograficznych, 
udokumentowanych źródłowo, dużej liczby map, zdjęć i tabel oraz ich alfabetyczne wyka-
zy. Wszystkie dają tekstom przedstawianych publikacji znacznej przejrzystości w przed-
stawieniu czytelnikowi problemu.
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