Robert
Brzeziecki:
Lekcje
historii.
w rozmowach. Wydawnictwo ab, 2009

PRL

Z wywiadów udzielonych Andrzejowi Brzezieckiemu przez
wybitnych polskich historyków wyłania się zarys dziejów PRL.
Autor rozmawia z czołowymi badaczami tamtego okresu:
Antonim Dudkiem, Jerzym Eislerem, Andrzejem Friszke, Jerzym
Holzerem Janem Kofmanem, Pawłem Machcewiczem, Piotrem
Osęką, Andrzejem Paczkowskim, Dariuszem Stolą, Wiesławem
Władyką i Marcinem Zarembą.
Źródło: eksiegarnia.pl

Norman Davies: Zaginione królestwa. Wydawnictwo
Znak, 2010
Norman Davies zabiera nas w oszałamiającą podróż przez wieki
dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal
wymarłymi językami narody. Przedstawia nam nieznaną historię
Europy, ale i opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach, Wielkim
Księstwie Litewskim. Czy jakiś inny historyk miałby na tyle
wyobraźni, żeby połączyć ze sobą upadek ZSRR, historię Gdańska
i państwo barbarzyńskich Wizygotów? Po lekturze Zaginionych
Królestw nikt już nie będzie mógł traktować uporządkowanego
świata historii ze szkolnych podręczników jak prawdy objawionej. Burgundia nie będzie
kojarzyć się wyłącznie z winem, a Aragonia z Aragornem z Tolkienowskiego Władcy
Pierścieni.
Źródło: merlin.pl

Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski: Utopia nad Wisłą.
Historia Peerelu. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008
Książka opowiada o powojennych wizjach Polski, od czasów
zainaugurowania rządów komunistycznych aż do ich upadku.
Prócz wątku politycznego, dużą część zajmują informacje na
temat życia kulturalnego, społecznego, artystycznego. Bogata
kolekcja materiałów źródłowych oraz ilustracyjnych dodaje
publikacji wartości i stanowi dodatkowe źródło informacji o tych
kontrowersyjnych czasach.
Źródło: empik.com

Piotr Gontarczyk: 10 dzielnych ludzi. Wydawnictwo
Zysk i s-ka, 2010
Najnowsza książka Piotra Gontarczyka 10 dzielnych ludzi to
okazja do poznania biografii ludzi, którzy nie poddali się,
i pomimo przemocy ustroju PRL, pozostali nadal twórcami
godnego formatu. Bohaterami, z przeszłością których zmierzył
się Gontarczyk są: Leszek Kołakowski, Leopold Tyrmand,
Wiktor Woroszylski, Jacek Kaczmarski, Tomasz Burek, Artur
Międzyrzecki, Jarosław Marek Rymkiewicz, Janusz Szpotański,
Anna i Tadeusz Walendowscy oraz Marek Nowakowski. W
książce nie znajdziemy biogramów, ale kwestionariusze, notatki
służbowe oraz dokumenty ściśle tajne ludzi, którymi
interesowały się Służby Bezpieczeństwa.
Źródło: pisarze.pl

Samuel P. Huntington:
Wydawnictwo Muza, 2008

Zderzenie

cywilizacji.

Amerykański politolog Samuel P. Huntington, dowodzi, że
politykę światową zdominują zdarzenia między cywilizacjami. Ani
ideologie, ani gospodarka nie będą już źródłami konfliktów
międzynarodowych. Staną się nimi różnice kulturowe, wywodzące
się w znacznej mierze z podziałów religijnych i przesądzające o
tożsamości narodów. Współczesny świat zamienia się w arenę
walki i rywalizacji między ośmioma głównymi cywilizacjami.
Źródło: merlin.pl

Nikołaj Iwanow: Powstanie Warszawskie widziane z
Moskwy. Wydawnictwo Znak, 2010
Autor Powstania Warszawskiego widzianego z Moskwy
w błyskotliwy i pełen emocji sposób kieruje nas przez gąszcz
poszlak oraz nie odkrytych dotąd dokumentów z rosyjskich
archiwów. Składa w jeden obraz fakty, które z osobna wydają się
nieistotne. Śledzi historię sporu między Stalinem i jego polskimi
poplecznikami a Armią Krajową. Uzmysławia nam, jak perfidne,
okrutne i brzemienne w skutki były decyzje podejmowane na
Kremlu latem roku 1944.
Źródło: http://www.znak.com.pl

Ryszard
Kapuściński:
Podróże
Wydawnictwo Znak, 2008

z

Herodotem.

W swojej książce sławny reporter opowiada o wielu fascynujących
wydarzeniach politycznych i historycznych, których był naocznym
świadkiem, zestawiając je z faktami opisywanymi przez Herodota.
Zastanawia się, jak sposób podróżowania, przekazywania
wiadomości i opisywania dziejów wpływa na rozumienie świata.
I choć wydawać by się mogło, że od czasów Herodota w pracy
reportera zmieniło się prawie wszystko, to jednak i współcześnie,
mimo natłoku informacji z różnych części globu, trudno zrozumieć
bieg historii. Dla tych, którzy chcą podjąć ten wysiłek, książka
Ryszarda Kapuścińskiego jest wspaniałym przewodnikiem, przede
wszystkim dlatego, że nie udziela gotowych odpowiedzi, a uczy stawiać mądre pytania.
Źródło: culture.pl

Sławomir Koper: Józef Piłsudski. Człowiek i polityk.
Wydawnictwo Rytm, 2010
Bez wątpienia żaden z polskich polityków XX stulecia nie
wywarł tak wielkiego wpływu na dzieje naszego kraju jak Józef
Piłsudski. Zesłaniec i rewolucjonista, bojownik napadający
z bronią w ręku na pociągi, a następnie twórca polskiego czynu
zbrojnego podczas I wojny światowej. Triumfator w wojnie
z bolszewikami, człowiek, który ocalił Polskę i Europę przed
komunizmem. Ale równocześnie polityk, który zdobył władzę na
skutek krwawego przewrotu wojskowego. Twórca autorytarnego
systemu, bez którego wiedzy nic w Polsce nie mogło się
wydarzyć. A jednocześnie abnegat życiowy, niemający
większych potrzeb, niezwracający uwagi na splendory i luksusy. Czarujący, inteligentny

rozmówca i brutalny polemista używający publicznie wulgarnego słownictwa. Czuły
i kochający ojciec, a równocześnie mężczyzna, który większość życia spędził w trójkącie
małżeńskim. W tej książce autor nie wydaje ocen na temat postępowania marszałka,
ograniczając się wyłącznie do przedstawienia faktów.
Źródło: empik.com

Sławomir Koper: Kobiety w życiu Mickiewicza.
Wydawnictwo Rytm, 2010
Autor niniejszej książki nie odkrywa przed czytelnikami nowych,
zupełnie nieznanych wydarzeń. Ale po raz pierwszy zostały one
zebrane w ramach jednej publikacji, przeznaczonej dla
szerokiego grona odbiorców. To zbiór kilkunastu esejów
opisujących życie prywatne poety, powstałych na podstawie
dostępnych obecnie źródeł. Autor bogato cytuje listy, pamiętniki
i twórczość poetycką Mickiewicza. Jego celem nie jest
wzbudzenie taniej sensacji, a wyłącznie zapoznanie czytelników
z intymnym życiem naszego największego poety. A było ono
niezwykle burzliwe i ciekawe - zdecydowanie zasługujące na
szersze poznanie.
Źródło: merlin.pl

Sławomir Koper: Życie prywatne elit artystycznych
Drugiej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Rytm, 2010
Żadna inna epoka w historii naszego kraju nie zanotowała
podobnej eksplozji talentów jak dwudziestolecie międzywojenne.
Pisali wówczas najwybitniejsi literaci z Reymontem, Żeromskim,
Nałkowską i Dąbrowską na czele, tworzył Tuwim, Wierzyński,
Pawlikowska-Jasnorzewska, malowała Stryjeńska, Witkacy,
komponował Szymanowski. a scenie grali Jaracz, JunoszaStępowski, Węgrzyn, na deskach kabaretu śpiewała Ordonka,
tańczyły Zula Pogorzelska i Loda Halama. Popularnością cieszyli
się aktorzy filmowi ze Smosarską i Żabczyńskim na czele.
Warszawa i Polska lat dwudziestych i trzydziestych stanowi
wyjątkowo wdzięczny temat. To miejsce, gdzie kwitło radosne życie towarzyskie, gdzie
rodziły się i upadały kariery, gdzie artyści cieszyli się wyjątkowym uznaniem.
Źródło: empik.com

Waldemar Łysiak: Salon 2: Alfabet szulerów.T.1 i 2.
Wydawnictwo Nobilis, 2006
Kolejne uderzenie Waldemara Łysiaka w Salon - precyzyjna
analiza metod działania "postępowej elity" globalnej (świat),
kontynentalnej (Europa) i rodzimej (Polska), tresującej
społeczeństwa wedle szulerskich kanonów "politycznej
poprawności". Dowiesz się o sekretnych kulisach tych spraw,
które znasz jedynie z grubsza, i o wielu sprawach, których
zupełnie nie znasz. Wszystko na jaw - no mercy!
Źródło: merlin.pl

Waldemar Łysiak: Mitologia świata bez klamek.
Wydawnictwo Nobilis, 2008

O polityce, politykach, partiach i ugrupowaniach politycznych
polskich, głównie ostatniej dekady, ale nie tylko; także o elitach
i tym, co się za nie uważa, o władzy i jej arogancji, o kulturze i jej
braku… Mitologia świata bez klamek to zbiór esejów Łysiaka
z lat 2006-2008.
Źródło: merlin.pl

Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski
1918-1989 . Instytut Pamięci Narodowej 2010
Nigdy dosyć kolejnych prób opisania historii Polski, a w szczególności
nigdy dosyć coraz lepszych podręczników. „Od niepodległości do
niepodległości” firmowany przez IPN jest podręcznikiem według
najlepszych wzorców zachodnich, w szczególności amerykańskich.
Dużo ilustracji i korowód rameczek – a to z sylwetkami co ważniejszych
postaci, a to z fragmentami źródeł, od dokumentów po literackie teksty.
A to wreszcie z rozszyfrowaniem obiegowych kiedyś haseł wytrychów.
Dostawy obowiązkowe i aparatczycy, afera mięsna i komercyjne sklepy,
nieznani sprawcy i półkowniki (filmy blokowane przez PRL-owską
cenzurę). Dla nas podróż do przeszłości. Dla młodych przewodnik po
świecie zaginionym.
Źródło: Piotr Zaremba: Przewodnik po świecie zaginionym. [w:] rp.pl [online] [dostęp 5 kwietnia 2011]. Dostępny w
Internecie: http://www.rp.pl/artykul/572545.html

