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Unikatowe archiwalne fotografie, ciekawe XIX i XX-wieczne dokumenty, pisma urzędowe dotyczące
repatriacji i wysiedleń, przedmioty codziennego użytku z przełomu wieków oraz przywiezione przez
powojennych osadników ze wschodu – to wszystko można zobaczyć w Izbie Regionalnej przy
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie.
Historyczny Zbiór Specjalny, znany również jako Izba Regionalna, jest gromadzony od 2007 roku w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie. Ma on na celu zachowanie i odtworzenie historii dnia
powszedniego mieszkańców obecnej gminy Międzylesie. Jest to o tyle trudne, że tym terenie po II
wojnie światowej doszło do całkowitej wymiany ludności: wysiedleni zostali dotychczasowi mieszkańcy
– Niemcy – a z Ukrainy, Białorusi, Litwy, centralnej Polski i z przymusowych robót w Niemczech zaczęli
napływać Polacy. Całe lata w umysłach powojennych przesiedleńców pokutowało przekonanie o
tymczasowości całej sytuacji. Długo spodziewali się powrotu niemieckich mieszkańców, nie dbali o
majątek, który otrzymali zrządzeniem losu, a przedwojenne dzieje tych terenów zostały obłożone
swoistym tabu. Nie chciano pamiętać o tym, że ludność cywilna – polska, niemiecka czy rosyjska –
zawsze cierpi najbardziej i jednakowo. Pamięć o rdzennych mieszkańcach tych terenów, ich kulturze,
tradycjach przesłoniły wspomnienia o dokonaniach hitlerowców. Ale niestety podobny los spotkał
także pamięć o przedwojennym świecie przesiedleńców. Zamiast podtrzymywać bliskie sercu tradycje,
skupili się na kultywowaniu poczucia krzywdy. Zabrakło silnych wspólnot, które razem pielęgnowałyby
zwyczaje opuszczonej ojcowizny. Zbyt wielka różnorodność nowych mieszkańców, powojenna bieda,
znikomy dostęp do źródeł lokalnej historii i bariera językowa z jednej strony, a z drugiej wymuszona
socjalistyczna jednolitość społeczna doprowadziły do kompletnego zaniku tożsamości lokalnej. Bardzo
mało wiemy o historii tych terenów, nie znamy zbyt wielu wybitnych postaci stąd pochodzących i tutaj
działających. Niedużo wiemy o naszym mieście, nie znamy legend, zwyczajów – należą one do
przedwojennego świata innego narodu. Ale przecież my też stąd pochodzimy, my, czyli pokolenie
powojenne. Jak to pogodzić? Nasz zbiór ma za zadanie zachować pamięć o obu światach:
przedwojennym niemieckim i powojennym polskim, o podobieństwach ludzkich losów kreślonych przez
wojnę, o korzeniach społeczności „wykarczowanej” przez historyczną zawieruchę. Czy nam się
udało? Muszą Państwo sami sprawdzić. Zapraszamy! Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Międzylesie

strona 1 / 1

