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Dr Zdzisław Jagodziński (1927-2001)
Najprawdopodobniej nie ma historyka specjalizującego się w najnowszej
i współczesnej historii Polski, który prowadząc swe badania w Londynie nie zetknął
się z kierownikiem Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Lon
dynie - dr Zdzisławem Jagodzińskim.
Rys biograficzny dra Zdzisława Jagodzińskiego, jest raczej typowy dla osób,
które II wojna światowa zastała na terenach okupowanych przez wojska sowieckie.
Urodził się 14 stycznia 1927 r. W chwili wybuchu w ojny m iał dw anaście lat, rok
później był ju ż zesłańcem w K azachstanie. Po podpisaniu układu Sikorski M ajski znalazł się w śród grona licznych cywilów, którym udało się dotrzeć do
armii formowanej przez gen. A ndersa i wraz z nią w 1942 r. opuścił terytorium
ZSRR. W latach 1942-1947 przebyw ał w Szkole K adetów przy Armii Polskiej
na W schodzie. W 1947 r. przybył do W ielkiej Brytanii. Tam podjął studia hi
storyczne. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Bibliotece Polskiej w Londy
nie, równolegle uczestnicząc w seminarium profesora M ariana K ukiela, kon
centrując się w swych badaniach nad stosunkiem W ielkiej B rytanii do sprawy
polskiej w okresie W iosny Ludów. Pod kierunkiem K ukiela Zdzisław Jagodziń
ski napisał i obronił pracę doktorską. Od 1973 r. aż do swej śm ierci pełnił obo
wiązki kierownika Biblioteki Polskiej. Jednocześnie aktyw nie działał w pol
skich emigracyjnych instytucjach naukowych, działających na terenie wysp
brytyjskich, m.in. w Polskim Tow arzystw ie H istorycznym w W ielkiej Brytanii.
Znany był również jak o członek zespołu redakcyjnego londyńskich „Tek H isto
rycznych”, jak również jako wydawca wznowionej w Londynie „Biesiady Krze
mienieckiej” . Zmarł 5 III 2001.
Dr Zdzisław Jagodziński dał się zapamiętać przede wszystkim jako miłośnik kre
sów wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej. Osobom odwiedzającym Biblio
tekę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego znany był nieprzejednany stosunek
doktora Jagodzińskiego do zmian terytorialnych, zaistniałych w wyniku porozu
mień jałtańskich. Swym poglądom dawał niejednokrotnie w yraz przy okazji
różnego rodzaju odczytów publicznych oraz w swych artykułach zam ieszcza
nych na łamach m.in. „O rła B iałego”, „Lwowa i W ilna”, „Tygodnia Polskiego”
i innych em igracyjnych periodyków. Przeciw staw iał się przede wszystkim bez
myślnemu niszczeniu na terenach dawnej Polski pam iątek świadczących
o obecności i działalności Polaków. Rów nież w swych badaniach historycznych
szczególnie bliska mu była tem atyka kresowa. N ie ukrywał ponadto swych fa
scynacji osobami ks. Adam a Jerzego Czartoryskiego czy T adeusza Czackiego,
czy też atm osferą naukow ą dawnego Liceum Krzem ienieckiego. N ieobca była
mu również problem atyka współczesna; ceniony był m.in. za opracowania biblio
graficzne, szczególnie te poświęcone problematyce katyńskiej.
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skiego jako współinicjatora i sygnatariusza umowy o współpracy naukowej pomię
dzy Biblioteką Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie a Instytu
tem Historii Akademii Świętokrzyskiej Filia Piotrków Trybunalski. Zapamiętamy
go również, jako człowieka wielkiej życzliwości, służącego pomocą, radą, dzięki
któremu nasze poszukiwania i kwerendy stawały się mniej uciążliwe, łatwiejsze
i tym samym mogły zostać zakończone wymiernymi rezultatami.
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