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Warszawa miasto w opresji

Warszawa miasto w opresji, pod red.
Kazimierza Krajewskiego i Magdaleny
Pietrzak-Merty, Warszawa 2010, 744 s. + 24
s. wkładka zdjęciowa (seria „Warszawa
nie?pokonana”, tom I)

Prezentowany zbiór studiów jest pierwszym tomem cyklu wydawniczego „Warszawa
nie?pokonana” przygotowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Zebrane w nim teksty obejmują prawie całą historię tego miasta pomiędzy 1939 a 1989 r.
Dotyczą spraw bardzo różnej rangi, od fundamentalnych dla historii stolicy – dziejów
powojennej konspiracji niepodległościowej czy też więzienia przy ul. Rakowieckiej, po
kwestie bardziej szczegółowe. Wszystkie składają się na wyjątkową mozaikę zjawisk
świadczących o niepokonanym duchu Warszawy i jej mieszkańców. Stanowią też doskonały
punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, których celem – przede wszystkim dla nas,
mieszkańców Warszawy – winno być jak najpełniejsze poznanie jej dziejów, będących
cząstką naszych własnych historii.
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