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[Rec.:] Danuta Wraga-Ruszkiewicz, Czas lęku i nadziei / Danuta 

Wraga-Ruszkiewicz ; wstęp i przypisy Joanna Szarkowa. – Kra-

ków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościo-

wego ; Księgarnia Akademicka, 2000. – 237, [2] s. : il. [8 s.]; 
 

Książka jest oryginalnym zapisem wspomnień Danuty Wragi-

Ruszkiewicz z okresu przedwojennego, wojennego i po II wojnie. Dzieło składa się 

z 42 rozdziałów poświęconych kolejnym zagadnieniem. Do publikacji włączono 

nie tylko wspomnienia osobiste autorki (wątek autobiograficzny), ale także liczne 

życiorysy znanych autorce osobiście dowódców i żołnierzy polskiego podziemia 

narodowego (NOW-NSZ), zapisy wojennych i powojennych losów „żołnierzy 

niezłomnych”, zwanych także „żołnierzami wyklętymi”, bohaterskie zmagania z 

dwoma okupantami (niemieckim i sowieckim). W książce znajdują się również 

zapiski dotyczące Sybiraków, tj. relacje polskich zesłańców na Sybir w okresie 

carskim (przed I wojną i w czasie jej trwania) oraz bolszewickim (przed II wojną, 

w czasie wielkich sowieckich deportacji Polaków w 1940-1941) oraz po 1944 r. 

Dzieło zaopatrzone zostało w historyczne Wprowadzenie autorstwa Joanny Szar-

kowej, znanej krakowskiej historyczki. Książka zawiera bardzo bogatą oryginalną 

ikonografię, w sumie 168 unikatowych zdjęć (w tym 154 czarno-białe i 14 koloro-

wych) przedstawiających głównie osoby, ale także reprodukcje oryginalnych 

dokumentów z epoki. Na uwagę zasługują zwłaszcza fotografie osób świeckich 

(żołnierzy polskich) nadto osób duchownych (księży i sióstr zakonnych, w tym 

także papieża Jana Pawła II). Publikację zaopatrzono w bibliografię (Literatura) 

oraz Indeks zawierający wykaz nazw osobowych oraz geograficznych. Książka ma 

walory poznawcze, dokumentacyjne, estetyczne (literackie i graficzne) oraz eduka-

cyjne. Służyć może jako prozopologiczny materiał ilustracyjny do dramatycznych 

dziejów polskich rodzin w XX w. Może być przydatna pomocniczo jako materiał 

źródłowy dla historyków-badaczy dziejów Polski w XX w. i regionalistów (specja-

listów historii regionalnej). Ponadto może być przydatna jako lektura dla miłośni-

ków pamiętnikarstwa, dziejów Polski i Kościoła – zawarte tu liczne, unikatowe 

mikrohistorie stanowią w całości niezwykle barwny zbiór ludzkich losów „polskie 

drogi”. 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English):  
 

[Rev.:] The Time of Fear and Hope 

 

Abstract (Summary): 
 

It is a book of memoirs entitled The Time of Fear and Hope (in Polish: 

Czas lęku i nadziei) written by a Polish woman author Danuta Wraga-Ruszkiewicz, 

which is thematically related to the subject of the Polish history in the 19th and 20th 

century. Her momoirs include the stories of several Polish prisoners in Siberia in 

Russia in the 19th and in the early 20th century and in the Soviet Union in the 20th 

century. The book is also concerned with the author s̀ life in the Second Republic of 

Poland (1918-1939), with the Polish defensive war in September 1939 and general-

ly World War II in Poland, the history of the National Military Organization and the 

National Armed Forces, with Russian and Soviet deportations of Poles to Siberia. 

The publication also includes some biographies of the Polish soldiers of that time. 

These are source-based histories written immediately by eye-witnesses or related by 

the eye- witnesses of the events during World War II. The book has been published 

in Polish. 
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