Po siedemdziesięciu latach od pierwszego i jedynego wydania Zbrodni niemieckiej
w Warszawie 1944 r. Instytut Zachodni wznawia tę chyba najbardziej niezwykłą książkę, jaką kiedykolwiek opublikował. Niezwykłą nie tylko z tego względu, że włączono ją
w 1946 r. do akt procesowych Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Jedyna w swym rodzaju jest przede wszystkim historia zbierania dokumentacji
wypełniającej ten tom.
Relacje mieszkańców stolicy, świadków powstania, pozyskiwano w warunkach
konspiracyjnych od połowy sierpnia 1944 r. „Protokoły zostały spisane w miejscowościach podwarszawskich, głównie w toku powstania, przy odgłosach dalekich
walk”, czytamy we Wstępie do pierwszego wydania. Akcji nadano kryptonim „Iskra-Dog”. Kierowali nią członkowie konspiracyjnej niepodległościowej organizacji „Ojczyzna”, działający w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego – Edward Serwański
i, jako patron, wybitny historyk prof. Zygmunt Wojciechowski, twórca utworzonego kilka miesięcy później jeszcze w konspiracji Instytutu Zachodniego. W zespole znaleźli
się przedstawiciele najróżniejszych grup społecznych, od wybitnych intelektualistów
(jak historyk-mediewista prof. Kazimierz Tymieniecki) po robotników i rolników.
Uzyskano ponad trzysta relacji. Maszynopisy i rękopisy zostały starannie ukryte;
wydobyto je po przejściu frontu i przekazano Instytutowi Zachodniemu, gdzie szybko
przystąpiono do opracowywania i opublikowania wyboru relacji. Książka ukazała się
wiosną 1946 r. jako drugi tom serii Documenta Occapationis Teutonicae, wydawanej
od 1945 r. w Instytucie Zachodnim.
Dwa lata później Edward Serwański został aresztowany. Wkrótce Urząd Bezpieczeństwa zatrzymał też innego pracownika naukowego Instytutu, Kiryła Sosnowskiego,
współredaktora Documenta Occupationis. Wraz z trzecim aresztowanym b. członkiem
„Ojczyzny”, Janem Jackiem Nikischem, stanęli przed sądem i w 1950 r. zostali skazani
na kary więzienia. Ciemne chmury zawisły także nad Instytutem Zachodnim i dopiero
rok 1956 pozwolił oddalić groźbę likwidacji placówki.
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70 lat po pierwszym wydaniu Instytut Zachodni
wznawia jako reprint wybór relacji o Powstaniu Warszawskim.
Relacje protokołowano jeszcze w trakcie walk, w warunkach konspiracyjnych, w ramach akcji
zorganizowanej przez późniejszych twórców Instytutu Zachodniego.
Fragmenty protokołów zostały odczytane w sierpniu 1946 r. podczas procesu norymberskiego,
a książkę włączono do akt oskarżenia.
Zamówienia na książkę można składać w księgarni internetowej http://www.ksiegarnia.iz.poznan.pl
Książka będzie również dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Zachodniego.
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