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Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach
1945–1989

Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, red. Grzegorz Berendt,
Edmund Kizik, Gdańsk 2012, 200 s.

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt. „Życie codzienne w Gdańsku 1945–1989”, która
odbyła się w kwietniu 2009 r. w Domu Uphagena w Gdańsku.

Inicjatywa była wynikiem zawiązania się roboczego zespołu (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów
Morskich Polski IH PAN oraz gdański oddział IPN), którego celem jest podjęcie prac nad kolejnym,
szóstym tomem „Historii Gdańska”, obejmującym okres 1945–1990. Dopełniłby on dzieła
zainicjowanego i redagowanego w latach 1978–1998 przez prof. Edmunda Cieślaka (1922–2007), w
ramach którego wyszło pięć tomów w siedmiu woluminach (tomy 3 i 4 zostały podzielone na dwie
części). Cztery tomy stanowiły syntezę dziejów miasta do 1945 r., w piątym natomiast zebrano
bibliografię Gdańska od czasów najdawniejszych do 1985 r. włącznie. Według wstępnych założeń
pierwszy z planowanych, nowych tomów (6/1, za lata 1945–1970) ma się ukazać około 2017 r.,
natomiast drugi (6/2, za lata 1970–1989/1990) – do 2020 r.

Czytelnik w „Szkicach z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989” znajdzie na 200
stronach 11 artykułów o zróżnicowanej tematyce, a także postulat badawczy dotyczący planów
kontynuacji „Historii Gdańska”. Redaktorzy publikacji – dr hab. Grzegorz Berendt (Instytut Historii
UG / IPN Gdańsk) oraz prof. dr hab. Edmund Kizik (Instytut Historii UG / Instytut Historii PAN)
potraktowali zasygnalizowane w tytule „życie codzienne” nader szeroko, korzystając z okazji, aby
rozpoznać potencjał, jakim dysponuje miejscowe środowisko historyków (zaprezentowano przede
wszystkim prace badaczy młodszego pokolenia). Omawiana publikacja jest pierwszą z
zaplanowanych, w których będą publikowane wycinkowe rezultaty badań historyków nad
powojennymi losami Gdańska, a które mają stać się także pretekstem do ożywienia dyskusji o
dziejach miasta po 1945 r.

Publikacja jest 27 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału
IPN.
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