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w polityce irackiej w latach 1958-1968, zmiany rządzących i wynikające z tego
konsekwencje dla Kurdów. W części trzeciej opisuje fazy polityki Saddama Husajna wobec Kurdów, zmiany stanowisk i analizuje sytuację, która prowadziła do takich działań. Kończąc swój wywód na roku 1990, nie czyni więc elementem swojej
rozprawy dziejów samej Autonomii Kurdyjskiej, która wyłoniła się po operacji
"Pustynna Burza" i późniejszym odwecie wojsk irackich na Kurdach. Pokazuje etapy kształtowania się kurdyjskiej świadomości i dorastania elit do prób samostanowienia w obrębie granic państwa irackiego.
Książka Awata Asadiego jest bardzo istotnym wkładem w badania nad narodem kurdyjskim i stosunkami międzynarodowymi panującymi na Bliskim Wschodzie. Autor wykorzystał całą gamę materiałów źródłowych, publikacji z całego świa
ta, co czyni dzieło wiarygodnym, a czytając ma się poczucie, że badania zostały wykonane rzetelnie i zajęły mu lata pracy. Dla ludzi nauki zajmujących się problematyką kurdyjską, stosunkami międzynarodowymi panującymi na Bliskim Wschodzie
książka tak wnikliwie i szczegółowo analizująca sytuację Kurdów, ze szczególnym
uwzględnieniem zapalnego regionu Iraku, jest źródłem wiedzy i wskazówką badawczą niezbędną do dalszego zgłębiania wiedzy o tym narodzie i jego dziejach.
Piotr Pochyly
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swojej najnowszej monografii Radosław Ptaszyński podjął się opisu jakże
ważnego wydarzenia z punktu widzenia propagandy ziem zachodnich i pół
nocnych, jakim były niewątpliwie uroczystości pod hasłem. Trzymamy Straż nad
Odrq. Oprócz słynnych Tygodni Ziem Zachodnich, odbywających się w pierwszych powojennych latach, uroczystości grunwaldzkich oraz Dni Morza była to
niewątpliwie najważniejsza tego typu impreza drugiej połowy lat 40. Tysiące uczestników, szumna oprawa medialna oraz udział najważniejszych przedstawicieli ówczesnych władz świadczyły o wadze, jaką przywiązywano do szczecińskich uroczystości z kwietnia 1946 r.
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jest pierwszym tego typu całościowym oprainteresujących nas wydarzeń. Autor, opierając się na szerokiej bazie źród
łowej (materiałach archiwalnych, pamiętnikach, opracowaniach, ustnych relacjach
świadków), szczegółowo opisał każdy dzień imprezy Trzymamy Straż nad Odrq.
Dodatkowym urozmaiceniem jest załączony aneks zawierający zbiór dokumentów,
których tematyka nawiązuje bezpośrednio do omawianych uroczystości oraz zbiór
fotografii. Do monografii załączono również płytę cyfrową zawierającą zdjęcia oraz
wywiad z prof Hentykiem Komarnickim.
Mankamentem omawianej pozycji wydaje się być stosunkowo niewielka obję
tość samego tekstu autorskiego (56 stron), który bez wspomnianych załączników
stanowiłby tylko broszurę. Jeżeli chodzi o materiały źródłowe, to autor nie skorzystał z zespołu Akt Polskiego Związku Zachodniego znajdujących się w Archiwum
Państwowym w Poznaniu, a które zawierają niewątpliwie cenne informacje na temat nadodrzańskich uroczystości.
Miejmy nadzieję, iż Radosław Ptaszyński nie zaniecha dalszych badań nad organizacyjnym oraz propagandowym wymiarem imprezy pt. Trzymamy Straż nad
Odrq i już wkrótce doczekamy się obszerniejszej pracy na ten niewątpliwie niezwykle ważny, chociaż stosunkowy zapomniany akt w dziejach najnowszej historii Polski.
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