
Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/76069,Nowosci-wydawnicze-warszawskiego-Oddzialu-IPN.html
2023-05-24, 03:23

Nowości wydawnicze warszawskiego Oddziału IPN
Polecamy najnowsze publikacje przygotowane przez historyków
Oddziału IPN w Warszawie.

Tomasz Łabuszewski, Anna Obrębska,
Małgorzata Ptasińska, Przez Morze
Czerwone. Rzeczpospolita Polska na
Uchodźstwie 1945–1990, Warszawa
2019

Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech
płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów
emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii
politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w
albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w
stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod
władzą komunistów kraju. Równie ważną płaszczyzną ukazaną w prezentowanej publikacji
jest kultura – będąca prawdziwym oknem na świat dla objętych komunistyczną cenzurą
obywateli PRL. To setki tytułów prasowych, wydawnictw, tysiące publikacji naukowych,
literatury pięknej. To działalność placówek naukowych, teatrów, galerii, muzeów,
kultywujących tradycję Polski niepodległej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja
niepodległościowa 1945–1990”.

 

 

 

 

Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946.
Zeszyt 10. Przemarsz przez piekło 1944 r., Warszawa 2019

Wojennej odysei rodziny Srebrnych ciąg dalszy. Poznajemy historię mamy i siostry Antka,
które uciekły z transportu deportacyjnego. Udało im się dotrwać pod Baranowiczami do
rozpoczęcia konfliktu niemiecko-sowieckiego. Po kilkunastu miesiącach znów musiały się
jednak ukrywać, żeby uniknąć wywiezienia na roboty do III Rzeszy. Los zaprowadził je do
Warszawy, gdzie obydwie włączyły się do konspiracji niepodległościowej. Zwieńczeniem ich
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aktywności na tym polu był udział w powstaniu warszawskim – w tym w jednej z
najważniejszych bitew – w walce o kościół św. Krzyża i niemiecką komendę policji.

 

 

 

 

Patryk Pleskot, Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia
mówiona Andrzeja Paczkowskiego, Warszawa 2019

Za ile litrów samogonu można kupić sowiecki autobus? W jaki sposób doktorant historii
może dostać główną rolę w filmie Zanussiego? Jak wymienić szermiercze klingi na skuter
Lambretta? Dlaczego Gierek obraził się na polskich alpinistów, którzy zdobyli Mount
Everest? Kim byli „Szary Grizzly” i „Andzia”? Na te i inne pytania odpowiada sam Andrzej
Paczkowski. Mówi też sztuce przerabiania esesmańskich spodni, sowieckich kowbojach,
stosie porzuconych Stalinów, kakofonii na placu Defilad w październiku 1956 r.,
paradowaniu w mundurze polowym w tramwaju, Chińczykach w żałobie unoszących dłonie
w geście „Solidarności”, meandrach lustracji i wielu, wielu innych sprawach: śmiesznych,
poważnych, bardziej i mniej ważnych. Zawsze ciekawych. To książka dla tych, którzy
próbują zrozumieć polską rzeczywistość ostatnich osiemdziesięciu lat – rzeczywistość
widzianą w kolorze, a nie w czarno-białych barwach.

 

 

 

 

Andrzej Paczkowski, Fakty, pogłoski, nastroje. Dziennik czasu wojennego (14 XII
1981 – 13 VIII 1982), oprac. Patryk Pleskot, Warszawa 2019

Zaczęło się dla mnie natychmiast, niemal od godziny »zero«”. Tak Andrzej Paczkowski
rozpoczyna swój dziennik: spisywane na gorąco notatki z pierwszych godzin, dni, tygodni i
miesięcy stanu wojennego. Dramatyczna noc z 12 na 13 grudnia 1981 r. zapadła mu
jednak w pamięć przede wszystkim z powodu… bólu zęba. „Dziwny jest taki dziennik
pozbawiony choćby odrobiny refleksji” – pisze samokrytycznie w innym miejscu. Odważę
się z autorem nie zgodzić. Jako aktywny działacz opozycji Paczkowski miał znacznie szerszy
dostęp do niezależnych informacji niż przeciętny Polak. Jako historyk potrafił zarazem z
dystansem oceniać fakty, pogłoski i nastroje. Bliskie mu środowisko portretował zaś jako
inteligent i warszawiak. W ten sposób na kartkach szkolnego zeszytu zapisał oryginalne



świadectwo tamtych dni.

(fragm. tekstu Patryka Pleskota)

 


