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Wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN

Obejmując  funkcję  prezesa  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji  Ścigania  Zbrodni
przeciwko  Narodowi  Polskiemu,  dr  hab.  Janusz  Kurtyka  stał  się  jedną  z  kilku
najważniejszych osób współtworzących polską politykę historyczną. Powierzony mu urząd
sprawował  z  jednej  strony  w  okresie,  w  którym  dyskusja  o  niedawnej  przeszłości  i
sposobach jej upamiętnienia stała się jedną z osi debaty publicznej, z drugiej w czasie, gdy
poprawa  sytuacji  finansowej  IPN  pozwoliła  na  znaczące  rozwinięcie  jego  działalności  i
umocnienie autonomicznej roli Instytutu w życiu społecznym. Wiele rozpoczętych wówczas
projektów nosi wyraźny ślad osobistego zaangażowania prezesa Kurtyki i  jego sposobu
rozumienia roli IPN.

Sprawowanie  urzędu  prezesa  IPN  było  ukoronowaniem  wcześniejszych  doświadczeń
Janusza Kurtyki, związanych zarówno z badaniem dziejów Polski, jak i z zabiegami o istotną
obecność przeszłości we współczesnym życiu narodu. Czas ten niewątpliwie wywarł istotny
wpływ nie tylko na jego pojmowanie historii, ale także na rozumienie sensu i znaczenia
polskiej państwowości. Skala wyzwań i obowiązków związanych z pełnionym urzędem, a
przede  wszystkim  tragiczna  śmierć  w  kwietniu  2010  r.  nie  pozwoliły  mu  ująć  tych
przemyśleń  w  formę  większego  dzieła.  Odczytywać  je  możemy  z  treści  publicznych
wystąpień, drobniejszych publikacji oraz udzielonych wywiadów. Ich wybór publikujemy w
tym tomie.

Lektura zawartych w nim tekstów pozwala na odczytanie głównych elementów myślenia
Janusza Kurtyki o Polsce i polskiej historii. Po pięciu latach ponownie usłyszeć możemy
jeden z najważniejszych głosów w polskiej debacie minionej dekady. Głos, którego dziś nie
tylko nam – pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej – bardzo brakuje.

Ze Wstępu Łukasza Kamińskiego

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-26352.jpg
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publikacje/23902,Rzeczpospolita-wolnych-ludzi-Janusz-Kurtyka-w-mediach-wybor-wywiadow-artykulow-o.html


PLIKI DO POBRANIA

SPIS TREŚCI (pdf, 200.1 KB)

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność
Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

https://ipn.gov.pl/download/1/26350/Spis-tresci.pdf
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiegarnie-ipn/169174,Ksiegarnie-IPN.html
https://ksiegarniaipn.pl/
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/gdzie/oddzialy-ipn
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/gdzie/31710,Sprzedaz-wysylkowa.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/gdzie/48403,Sprawdz-dostepnosc-Biuletynu-IPN-na-Poczcie-Polskiej.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/gdzie/48403,Sprawdz-dostepnosc-Biuletynu-IPN-na-Poczcie-Polskiej.html

