Czytaliśmy – polecamy
Tytuł:
Autor:

PISANE MIŁOŚCIĄ – LOSY WDÓW KATYŃSKICH
Praca zbiorowa

Wydawnictwo Diecezji Pelpińskiej „Bernardinum” w Pelpinie na
zlecenie Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Gdyni
Z inicjatywy Stowarzyszenia
„Rodzina Katyńka” w Gdyni
wydana została – w pięknym
opracowaniu graficznym Andrzeja Spanily i bardzo starannej
oprawie introligatorskiej – okazała, licząca 571 stron książka,
kosztuje 45 zł.
Zaprezentowano w niej, ułożonych w porządku alfabetycznym, 88 wspomnień o „matkach
katyńskich” – żonach żołnierzy
zawodowych, jak również rezerwistów powołanych do obrony
Ojczyzny oraz policjantów, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze wiosną
1940 roku na podstawie rozkazu
Stalina z 5 marca 1940 roku,
a napisanych przez ich córki,
synów,
wnuczki,
wnuków
i przyjaciół ze Stowarzyszenia
„Rodzina Katyńska”.
Tytuł „Pisane miłością” mówi
sam za siebie i w pełni oddaje
charakter tych wspomnień, bogato ilustrowanych zdjęciami z rodzinnych albumów, a często dokumentowanych
fragmentami pamiętników, listów i innych dokumentów ich bohaterów. Nie zabrakło również pięknej, nostalgicznej, pełnej najtkliwszego uczucia poezji.
Gorąco polecam tę książkę o kobietach, które „ ... miały swoje miejsce w polskiej historii najczęściej poza sceną wielkich wydarzeń (...), które miały swoje
własne losy, swoje charaktery, upodobania i obyczaje, swoje twarze, które dziś
patrzą na nas ze starych fotografii poważnie albo wesoło, z namysłem albo zalotnie
i beztrosko”. – jak pisze w słowie wstępnym córka jednej z „wdów katyńskich”
Małgorzaty Książek – Czermińska.
Wspomnienia wieńczą króciutkie informacje o zamordowanych mężach „kaKRESOWE STANICE
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tyńskich wdów”, a na końcu książki umieszczono indeks nazwisk osób wymienianych we wspomnieniach.
Zofia Rosińska

Tytuł:
EUROPA NIE PROWINCJONALNA
Autor:
Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1999, wydanie I
Ostatnio
ukazała
się
książka pt. „Europa nie prowincjonalna” napisana jako
praca zbiorowa 124 autorów.
Promocja odbyła się 22 II
2000 r na Zamku Królewskim. Była połączona z 45leciem pracy naukowej profesora Tomasza Strzembosza,
który zainicjował badania
naukowe nad sowiecką okupacją na Kresach Rzeczpospolitej. Wydawcą jest Instytut Studiów Politycznych
PAN, Oficyna Wydawnicza
RYTM i Polonia Aid Foundation Trust.
Książka zawiera całą historię Kresów z różnych
punktów widzenia. Dotyczy
przemian na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina
w latach 1772-1999). Pierwsza część dotyczy Kresów
jako zjawiska terytorialnego,
politycznego i kulturalnego, druga poświęcona jest narodom i religiom Kresów,
trzecia relacjom między narodami zamieszkującymi Kresy, czwarta zawiera opis
wojen, konspiracji i walk partyzanckich antysowieckich oraz eksterminacji stalinowskich narodów zamieszkujących kresy.
Zofia Wilk
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