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Spotkania autorskie z historykami warszawskiego
Oddziału IPN podczas Targów Książki Historycznej
w Arkadach Kubickiego w Warszawie
W dniach 24 – 27 listopada 2022 r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyły się będą
Targi Książki Historycznej.
Była to okazja nie tylko do uzupełnienia domowej biblioteczki, spotkania z autorami, ale
także uczestniczenia w ciekawych rozmowach w salach Zamku Królewskiego.
W dyskusjach wzięli udział autorzy trzech tytułów warszawskiego Oddziału IPN:
25 listopada 2022 (piątek)
17.00–19.00 – Dyskusja o albumie „Ukradzione dzieciństwo / Stolen Childhood”,
Sala Koncertowa Zamku Królewskiego
Uczestnicy:
dr Tomasz Łabuszewski
dr Anna Maria Adamus
Edyta Gula
Moderacja: Michał Zarychta
Album jest poświęcony najbardziej bezbronnym polskim oﬁarom II wojny światowej – czyli
dzieciom. Spośród około 6 milionów Polaków, którzy zginęli w latach 1939–1945, stanowiły
one aż 1/3 wszystkich oﬁar. Były takim samym celem akcji represyjnych obydwu reżimów
totalitarnych, jak i ich rodzice. Ginęły w czasie wysiedleń, deportacji, pacyﬁkacji, w obozach
koncentracyjnych i w obozach zagłady. Pracowały w nieludzkich warunkach w ZSRS i III
Rzeszy. Ich udziałem po zakończeniu działań wojennych był niejednokrotnie los tułaczy.

26 listopada 2022 (sobota)
14.00–15.00 – Rozmowa z Elżbietą Kowalczyk o książce „Komuniści w Warszawie.
Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938)”, sala przy schodach
ruchomych
Monograﬁa opowiada historię zawodowych funkcjonariuszy partii komunistycznej w
Warszawie oraz grup robotników, którzy dali się uwieść ideologii komunistycznej. Historia
warszawskich komunistów ukazana jest przez pryzmat wydarzeń i spraw ogólnopolskich,
dziejów KPP i Kominternu.
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27 listopada 2022 (niedziela))
15.00–15.50 – Rozmowa z dr. hab. Patrykiem Pleskotem o książce „Szucha 25.

Pierwsze ministerstwo wolnej Polski”, Sala Kinowa Zamku Królewskiego
Publikacja ukazuje niezwykłe dziedzictwo architektoniczne siedziby Ministerstwa Edukacji i
Nauki oraz jej losy na tle burzliwych wydarzeń XX w. Gmach ministerstwa to pierwsza
wzniesiona od podstaw siedziba ministerialna w II RP. Budynek odznacza się wysokim
materialnym standardem i jest przykładem nowoczesnej architektury sięgającej do tradycji
klasycznej i akademickiej. Unikatowe są wnętrza gmachu utrzymane w stylistyce polskiego
art déco. W czasie II wojny światowej w przedwojennej siedzibie ministerstwa ulokowano
niemiecki Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu
Warszawskiego. Od tamtej pory adres Szucha 25 kojarzy się z miejscem męczeństwa
Polaków i jest symbolem martyrologii narodu polskiego i niemieckiego terroru
okupacyjnego. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o
dziejach gmachu i ukaże szerszej grupie odbiorców doskonale zachowane i zarazem mało
znane wnętrza budynku.

