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Artyści historii
na wirtualnej scenie

Targi Książki Historycznej w tym roku odbędą się wirtualnie. Ale to nie znaczy,
że ich oferta będzie uboższa. Ani że pozostaną w sieci już na zawsze.

P

ierwszą oznaką, że
dzieje się coś niedobrego, było odwołanie na początku
września Targów
Wydawców Katolickich w
Warszawie. Wówczas Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej, pewien, że zaproszeni wydawcy
bardzo liczą na listopadowe
spotkanie, nie sądził, że podobny los spotka także ich. Tym
bardziej że jeszcze latem
współorganizował (pod egidą
Fundacji Historia i Kultura)
dwa plenery literackie – w
Gdyni i w Warszawie. Pokazały
one, jak bardzo wydawcom,
autorom i czytelnikom brakowało bezpośrednich spotkań
przez kilka miesięcy pandemicznych ograniczeń. Niestety,
okazało się, że i oni są zmuszeni
odwołać stołeczną imprezę.
Planowane w tym samym terminie Targi Książki w Katowicach również zostały odwołane
ale tydzień po Internetowych
Spotkaniach Autorskich Targów Książki Historycznej odbędzie się Salon Spotkań Autorskich w Katowicach online.

Trzeba działać
– Na początku było zniechęcenie, bo już wcześniej dwukrotnie zmienialiśmy format
imprezy, dopasowując ją do
zaleceń wprowadzanych przez
sanepid. Kiedy ostatecznie
wydany został powszechny zakaz organizacji targów, pomyśleliśmy, że po prostu ich nie
będzie i koniec – wspomina
Waldemar Michalski. – Ale za
moment pojawiła się myśl: zaraz, przecież mamy podpisane
różne umowy, dostaliśmy
środki finansowe na organizację konkursu o Nagrodę Klio,
m.in. od miasta stołecznego
Warszawy oraz Stowarzyszenia
Autorów i Wydawców Copyright Polska, a do tego mamy
podpisane liczne umowy patro-

nackie. Dlatego trzeba działać,
nawet w innej, nietypowej dla
organizatora targów, formule,
zadecydowaliśmy – opowiada.
Skoro spotkania twarzą w
twarz nie mogą się odbyć, zaczęto planować spotkania internetowe oraz nagrywać wywiady z autorami, które także
będą dostępne przy okazji targów. Zaplanowane wydarzenia
można podzielić na trzy grupy.
Pierwsza łączy się z książkami
dotyczącymi muzealnictwa.
Druga wynika ze współpracy z
Instytutem Pamięci Narodowej
(wideospotkania i wywiady z
autorami wydawnictwa IPN).
Trzecia powstała przy współpracy ze stowarzyszeniem autorów ZAiKS i będzie prezentować książki autorów niekoniecznie zajmujących się
historią, które wydano w
ostatnich miesiącach. Pełen
program targów w sieci prezentujemy w naszym dodatku.
Jest też Nagroda Klio, którą
dzięki zdobytym środkom
udało się w tym roku rozdzielić
i zamiast połączonej kategorii
książek autorskich i monografii naukowych są dwie oddzielne. Poza tym wyróżnienia
przyznano także w kategoriach edytorskich i varsaviana
(wyniki tegorocznej rywalizacji
również prezentujemy w
„Rzeczpospolitej”).

Dziura po księgarniach
Wiosną wskutek pandemii
rynek książki zadrżał w posadach. Jak to trzęsienie ziemi
wyglądało z perspektywy wydawców książki historycznej?
– Pierwsza fala tąpnęła rynkiem, największych nadziei
upatrywaliśmy w sferze internetu, próbując sprzedawać
książki w sieci we wszelkich
możliwych formach: papierowych, e-książkach i wersjach
audio – mówi Zbigniew Czerwiński z wydawnictwa Bellona.
Wyniki były optymistyczne, bo
sprzedaż w internecie skoczy-

ła aż o kilkaset procent. Ale
wcześniejsze liczby nie były
wysokie, więc nawet tak duży
przyrost dawał wynik niezadowalający. – Skala tego wzrostu
nie równoważyła załamania w
sprzedaży księgarnianej –
podkreśla Czerwiński.
– W czasie pierwszego lockdownu sprzedaż znacząco
spadła, musieliśmy też modyfikować na gwałt cały plan wydawniczy – wspomina Bogusław Tobiszowski z Domu Wydawniczego Rebis i też
zauważa, że zaczęła wówczas
mocno rosnąć sprzedaż przez
internet. Większość księgarni
stacjonarnych została zamknięta i czytelnicy nie mieli innej
możliwości zakupu książek niż
online. – Niestety, sprzedając
głównie w ten sposób, nie byliśmy w stanie osiągnąć sprzedaży na wcześniejszym poziomie
– podkreśla Tobiszowski i dodaje, że na szczęście teraz nie
doszło do zamknięcia księgarni
w galeriach handlowych i wrócił normalny rytm wydawania
książek, a sprzedaż w niektórych tygodniach jest nawet
wyższa niż w 2019 r.
Zbigniew Czerwiński zaznacza, że wakacje w 2020 r. nie
były, jak zazwyczaj ma to
miejsce, martwym sezonem.
Choć niestety według niego
wszystkie znaki na niebie i
ziemi wskazują, że mijający
rok będzie rokiem spadków.
Inaczej niż wydawcy komercyjni patrzy się na sytuację w
wydawnictwach naukowych,
które rzadko są uzależnione od
wyników sprzedaży. – Niezależnie od pandemii naukowcy
muszą publikować wyniki
swoich badań – tłumaczy Beata
Jankowiak-Konik, dyrektor
Wydawnictw Uniwersytetu
Warszawskiego. – Publikacje są
kluczowym elementem oceny
dorobku naukowego danego
autora i dyscypliny, którą reprezentuje, a co za tym idzie –
całej uczelni. Dlatego pandemia nie wpłynęła na nasz plan
wydawniczy, który w odniesie-

niu do liczby tytułów pozostaje
na podobnym (a nawet nieco
wyższym) poziomie jak w latach poprzednich – tłumaczy
dyrektor WUW i dodaje, że
premiery publikacji w jednostkowych przypadkach opóźniły
się ze względu na utrudniony
dostęp badaczy do źródeł.
Widoczny jest wzrost sprzedaży naukowych e-książek.
Według danych WUW ich
sprzedaż od stycznia do października 2020 r. wzrosła aż o
59 proc. wobec tego samego
okresu 2019 r., co jest związane
m.in. ze zdalnym nauczaniem
i utrudnionym dostępem do
bibliotek.

Nagrody Klio 2020
Jury Nagrody Klio w składzie: prof. dr hab. Halina
Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota
(przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz,
prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski,
red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, red. Tomasz
Urzykowski po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji
książek wydanych w latach 2019–2020 postanowiło
przyznać następujące nagrody:
W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:
∑ Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny

Langefeld (Wydawnictwo WAB)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
∑ Andrzej Mencwel – za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw
polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
∑ Wojciech Bonowicz – za książkę Tischner. Biografia (Wydawnictwo Znak)

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000 zł otrzymuje:
∑ Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni.
Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo
Akademickie SEDNO)
Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
∑ Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna
(Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
∑ Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja
młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Lublinie)

W kategorii edytorskiej:

Gdzie jak nie na targach
Sytuacja wydawców jest
związana z ich wielkością, powiązaniami z sieciami sprzedażowymi, siłą nazwisk ich
autorów, profilu, specjalizacji
oraz sposobu finansowania. Są
jednak kwestie, w których
zgadzają się niemal wszyscy
wydawcy.
– Zdecydowanie zwiększyła
się nasza aktywność w sieci i to
nam zapewne zostanie po
pandemii – mówi Beata Jankowiak-Konik. Wtóruje jej Waldemar Michalski, na co dzień
także związany z wydawnictwem Bellona. – Wzmocniliśmy
wirtualną część promocji
książek. Rzeczą normalną stały
się wywiady nagrywane do
internetu, za którymi idzie informacja, gdzie można te
książki kupić. To już zostanie,
bo po prostu przynosi efekty
sprzedażowe – potwierdza
dyrektor targów, choć jednocześnie podkreśla, że promocja online nie zastąpi kontaktu
z żywym człowiekiem. – Tacy
jesteśmy jako ludzie, potrzebujemy się spotykać. Do tego
autorzy książek są jak artyści
– potrzebują kontaktu z publiką na spotkaniach autorskich,
są one miarą ich popularności.
—Marcin Kube


Równorzędne wyróżnienia otrzymują:
∑ Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
za książkę Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830
oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków
francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda
i Michał Mencfel)
∑ Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 1 Wyprawa kijowska,
TOM 2 Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
∑ Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska

21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

(autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Anna Wróblewska,
Marcin Zawiśliński)
∑ Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy

zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami
historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski

i Rafał Stobiecki)
∑ Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo
Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej
(ok. 1372 r.) (redakcja Krzysztof Bracha)
∑ Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek
Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty
Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza,
Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
∑ Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej
Polsce (autor prof. Jan K. Ostrowski)

W kategorii Varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:
∑ Jarosław Zieliński za książkę PLAC. Warszawski plac Piłsudskiego jako
zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
Nagrodę II stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
∑ Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:
∑ Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)
Organizatorami Nagrody Klio są
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
i Fundacja Historia i Kultura.
Mecenat nad Nagrodą Klio

Mecenat nad Nagrodą Klio
w kategorii Varsaviana
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Program Internetowych Spotkań Autorskich Targów Książki Historycznej
Program Salonu Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
Data

Godzina

Tytuł

26.11.2020 14:00

Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej – rozmowa z dr. Adamem Pleskaczyńskim

26.11.2020 14:30

Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970) – rozmowa z dr. Robertem Spałkiem

27.11.2020 12:30

Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach – rozmowa z dr. hab. Tomaszem Balbusem

27.11.2020 13:30

Zaułek Corvina 1956 r. – rozmowa z dr. Pawłem Sasanką

27.11.2020 14:30

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948 – rozmowa z dr. Wojciechem Frazikiem

28.11.2020 12:00

Sny wstaną... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci – rozmowa z Elżbietą Jakimek-Zapart

28.11.2020 12:30

Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956
– rozmowa z dr hab. Jackiem Wołoszynem

28.11.2020 14:00

Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – rozmowa z prof. Mirosławem A. Supruniukiem

29.11.2020 12:00

Bitwa Warszawska 1920 – rozmowa z dr. Tomaszem Łabuszewskim
Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959

29.11.2020 14:30

– rozmowa z Tomaszem Stempowskim

29.11.2020 14:00

Tomasz Kizwalter o książce Polska nowoczesność. Genealogia

29.11.2020 16:00

Anne Applebaum #NaŻywo - PRZEDPREMIEROWE spotkanie wokół książki
Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu.

29.11.2020 17:00

Wojciech Bonowicz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Tischner. Biografia

Program Salonu Książki Muzealnej Online
Data

Godzina

26.11.2020 13:00
27.11.2020 13:00

Spotkanie z prof. Arkadiuszem Wagnerem wokół publikacji dot. 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego

27.11.2020 14:00

Spotkanie ze Zbigniewem Hundertem wokół książki W boju i paradzie. Husaria Rzeczpospolitej

27.11.2020 15:30

Rozmowa o publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z udziałem prof. ucz. dr hab. Piotra Majewskiego
dyrektora NIMOZ red. Anna Saciuk-Gąsowska z Muzeum Sztuki w Łodzi, członkini redakcji rocznika „Muzealnictwo”
i dr Julii Wrede – koordynatorki wydawnictw NIMOZ, z-cy red. nacz.rocznika „Muzealnictwo”

Program Salonu Książki Historycznej
Data

Godzina

26.11.2020 13:30

Tytuł
Rozmowa z dr. hab. Grzegorzem Bębnikiem, autorem książki Proskrypcja w nowej odsłonie.

Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej.

Tytuł
Spotkanie z Wojciechem Brzezińskim wokół książki Jaskinia Gvardjilas Kide w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań

polskiego archeologa Stefana Krukowskiego

27.11.2020 16:00

Portret w dawnej Polsce – rozmowa z prof. Janem Ostrowskim

28.11.2020 12.00

Jarosław Pych i Michał Mackiewicz #NaŻywo rozmowa wokół książki Trofea wojny polsko-bolszewickiej

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego

26.11.2020 15:00

Prusy - spotkanie z prof. Grzegorzem Kucharczykiem

27.11.2020 15:00

Rozmowa z Bartoszem Gralickim wokół tomu 8 i 9 serii Zapisy Terroru

28.11.2020 13:30

Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew) – rozmowa z autorem Jackiem Emilem Szczepańskiwm

28.11.2020 14:30

Barbara Hoff – rozmowa z kuratorką Weroniką Szerle

29.11.2020 12:30

Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 – rozmowa z Izabellą Maliszewską z Muzeum Warszawy

29.11.2020 15:00

Hubert Jando i Aleksanser Gosk spotkanie wokół książki ORP Orzeł – historia i hipotezy jego zatonięcia

29.11.2020 15:30

Oblicza Niepodległej, Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, Polskie zwycięstwo 1920 roku – spotkanie z prof. Michałem Kopczyńskim

28.11.2020 15:00

Spotkanie z prof. Wiesławem Janem Wysockim wokół książki Zadwórze 1920. Polskie Termopile #NaŻywo

28.11.2020 16:00

Marta Grzywacz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld

28.11.2020 17:00

Sylwia Chutnik #NaŻywo - spotkanie wokół książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955

29.11.2020 13:00

Prusy – spotkanie z prof. Grzegorzem Kucharczykiem #NaŻywo

29.11.2020 13:30

Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą – rozmowa z Piotrem Zychowiczem

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie
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Klęska bolszewików w 1920 roku
a ludobójstwo katyńskie
Porażka bolszewików w Bitwie Warszawskiej i całej wojnie z Polską była w istocie pierwszą klęską imperium zła, które dążyło
do podboju Europy i świata. Przyznał to sam bolszewicki przywódca Włodzimierz Lenin, gdy niedługo po swojej przegranej
pod Warszawą powiedział: „Polska wojna była najważniejszym punktem zwrotnym nie tylko w polityce Rosji Sowieckiej,
ale także w polityce światowej. […] Wszystko tam, w Europie, było do wzięcia. Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali
gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji”. Dlatego też bolszewicy dążyli przez następne lata do rewanżu
za rok 1920, czego następstwem było m.in. ludobójstwo katyńskie.

A

rmia Czerwona ze
względów politycznych
nacierała w dwóch rozbieżnych kierunkach, co stało
się jedną z przyczyn późniejszej klęski bolszewików. Polska była bowiem tylko punktem wypadowym do ataku na
zachodnią i południową Europę. Front Zachodni Michaiła
Tuchaczewskiego parł w kierunku zachodnim na Warszawę z zamiarem przebicia się
do Niemiec. Natomiast Front
Południowo-Zachodni pod
dowództwem Aleksandra Jegorowa skręcał w kierunku
południowo-zachodnim, by
po zdobyciu Lwowa i Galicji
Wschodniej przekroczyć Karpaty. Zastępcą Jegorowa w
charakterze komisarza politycznego frontu był Józef Stalin. 23 lipca 1920 r. Lenin depeszował do Stalina: „Zinowiew,
Bucharin i także ja uważam, że
należy w tej chwili pobudzić
rewolucję we Włoszech. Uważam osobiście, że należy w tym
celu zsowietyzować Węgry, a
być może także Czechosłowację i Rumunię”.
Tuchaczewski domagał się
wysłania w kierunku Warszawy

 zięki Bitwie Warszawskiej
D
Polska i inne kraje Europy
Środkowo-Wschodniej zyskały
czas na budowanie swojej
państwowości i wzmacnianie
tożsamości narodowej
swe spojrzenia na zachód. Na
zachodzie decydują się losy
rewolucji światowej. Poprzez
trupa białej Polski prowadzi
droga do światowego pożaru”.
Wojsko Polskie nie było w
stanie powstrzymać przeważających sił nieprzyjaciela i
zostało zmuszone do odwrotu.
Oddziały polskie cofały się
wciąż na zachód, ale nie dały

MATERIAŁY PRASOWE

R

eżim bolszewicki w
Rosji od początku
był nastawiony na
ekspansję, to znaczy eksport rewolucji. W marcu 1919 r. w Moskwie powstała Międzynarodówka
Komunistyczna
(Komintern) jako organ nadzorujący partie komunistyczne z 32 krajów świata, będące
narzędziem polityki bolszewickiej Rosji. Latem 1919 r.
przewodniczący Kominternu
Gieorgij Zinowiew stwierdził:
„Można z całym zaufaniem
powiedzieć: już za rok cała
Europa będzie komunistyczna. A walka o komunizm
przeniesie się do Ameryki, a
może też do Azji i innych stron
świata”.
Na drodze do podboju Europy stanęła odrodzona Polska, która już w początkach
1919 r. zatrzymała marsz bolszewików. Później musieli się
oni uporać z wrogiem wewnętrznym – białymi Rosjanami dowodzonymi przez generała Antona Denikina. Dzięki
temu Polacy zdobyli w 1919 r.
ziemie należące do Rzeczypospolitej przed rozbiorami w
XVIII wieku: Wilno, Mińsk i
większą część Białorusi. Wiosną 1920 r. naczelny wódz
Wojska Polskiego Józef Piłsudski postanowił przeprowadzić
atak wyprzedzający na Ukrainie. Jednakże tzw. wyprawa
kijowska zakończyła się porażką.
4 lipca 1920 r. ruszyła główna ofensywa Armii Czerwonej
na Białorusi. Dowódca Frontu
Zachodniego Michaił Tuchaczewski wydał swoim żołnierzom rozkaz, w którym znalazły się słowa: „Żołnierze rewolucji robotniczej – zwróćcie

się okrążyć i rozbić, zachowując swoją wartość bojową.
23 lipca 1920 r. powstał w
Smoleńsku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom) z Julianem Marchlewskim i Feliksem Dzierżyńskim na czele, który miał
zaprowadzać nowe sowieckie
porządki. Polscy robotnicy i
chłopi nie ulegli jednak agitacji
komunistycznej. Skupili się
wokół powołanego 24 lipca
Rządu Obrony Narodowej z
premierem Wincentym Witosem. W obliczu śmiertelnego
zagrożenia nastąpiła ogromna
mobilizacja społeczeństwa, w
której dużą rolę odegrał też
Kościół katolicki. Na apel o
wstępowanie do wojska zgłosiło się ponad 100 tys. ochotników, w tym 30 tys. mieszkańców Warszawy.

doborowej jednostki w postaci
1. Armii Konnej Siemiona Budionnego, atakującej wtedy
Lwów. Jednakże sprzeciwili się
temu Jegorow i Stalin, którzy
chcieli za wszelką cenę zdobyć
to miasto i maszerować na
Węgry. Między oddziałami
atakującymi Warszawę i nacierającymi przez Lwów w kierunku Karpat powstała duża luka.

≥ Bitwa pod Warszawą w sierpniu 1920 r. była nie tylko kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej,
ale także jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Europy i świata
Na odcinku 140 km między
Wisłą i Bugiem, w rejonie na
północ od Lublina, znajdowały
się tylko słabe jednostki bolszewickie. Postanowił to wykorzystać Józef Piłsudski i uderzyć od południa na tyły bolszewików
atakujących
Warszawę. Polska ofensywa
prowadzona od 16 sierpnia
1920 r. zmusiła wojska Tuchaczewskiego do panicznego
odwrotu. Po dziesięciu dniach
wróg był rozbity, tracąc 25 tys.
zabitych i 66 tys. wziętych do
niewoli. 12 października zawarto w Rydze rozejm kończący
wojnę. Niepodległy byt państwa polskiego został ocalony.

B

itwa pod Warszawą w
sierpniu 1920 r. była nie
tylko kulminacyjnym
momentem wojny polsko-bolszewickiej, ale także jednym z
decydujących wydarzeń w
dziejach Europy i świata. Brytyjski dyplomata lord Edgar
Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, w
swojej książce pt. „Osiemnasta
decydująca bitwa w dziejach
świata” stwierdził, że Polacy
uratowali wówczas cywilizację
zachodnią przed fanatyczną
tyranią Sowietów. Niestety, fakt
ten nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.
Po przegranej Bitwie Warszawskiej Lenin powiedział:
„Polskę opanujemy i tak, gdy
nadejdzie pora. Przeciwko
Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski i
nawet sprzymierzyć się z
Niemcami. […] Oni pragną rewanżu, a my rewolucji. Chwilowo interesy nasze są wspólne”. 19 lat później został zawarty pakt Ribbentrop-Mołotow,
a Stalin rozpoczął swój podbój
Europy. 17 września 1939 r.
dokonał agresji na Polskę
walczącą z Niemcami, okupując połowę terytorium kraju.

MATERIAŁY PRASOWE
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MIROSŁAW SZUMIŁO
– HISTORYK,
BIURO BADAŃ
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≥ Zbrodnia katyńska – rozstrzelanie przez NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Twerze,
Kijowie i Mińsku co najmniej 21 768 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
Następstwem agresji była
zbrodnia katyńska, czyli rozstrzelanie przez NKWD wiosną
1940 r. w Katyniu, Charkowie,
Twerze, Kijowie i Mińsku co
najmniej 21 768 obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej (w
tym ponad 10 tys. oficerów
Wojska Polskiego). Ogromną
część zamordowanych stanowili przedstawiciele inteligencji: naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele,
urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy itp. Zbrodnia ta ze
względu na jej ideologiczne
umotywowanie względami
klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowy charakter jest według oceny prawnej
Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu – pionu śledczego
Instytutu Pamięci Narodowej
– uznawana za ludobójstwo.
Zbrodnia katyńska jest też
często przedstawiana jako
osobista zemsta Stalina za

przegraną Bitwę Warszawską.
Niewątpliwie ogromną część
ofiar tej zbrodni stanowili
uczestnicy wojny z bolszewikami w 1920 r. Jednakże za
główny motyw ludobójstwa
katyńskiego należy uznać zamiar fizycznej likwidacji polskich elit. Naród pozbawiony
warstwy przywódczej, elity
intelektualnej, miał być podatny na sowietyzację i z czasem
podporządkować się nowej,
komunistycznej elicie.

W

celu usprawiedliwienia zbrodni katyńskiej Rosja w swojej
polityce historycznej wykreowała „anty-Katyń”. Polska
jest przez Moskwę oskarżana
o mordowanie jeńców bolszewickich wziętych do niewoli
podczas wojny w 1920 r. Faktycznie od 16 do 18 tys. jeńców
zmarło w polskiej niewoli.
Przyczyną były szalejące wówczas epidemie tyfusu i dyzen-

terii, które dotykały również
zwykłych mieszkańców Polski.
Jednocześnie Rosjanie przemilczają, że w 1920 r. z niewoli
sowieckiej nie wróciło co najmniej 15 tys. polskich jeńców
wojennych, którzy byli przetrzymywani w straszliwych
warunkach, umierając z powodu chorób, głodu i wycieńczenia ciężką pracą przymusową.
W latach 1944–1945 Stalin
opanował pół Europy, dokonując eksportu rewolucji na
bagnetach i zatrzymując się
dopiero na żelaznej kurtynie.
Jednakże dzięki Bitwie Warszawskiej Polska i inne kraje
Europy Środkowo-Wschodniej zyskały czas na budowanie swojej państwowości i
wzmacnianie tożsamości narodowej. Po II wojnie światowej zostały podporządkowane
Moskwie, ale ich bezpośrednie wcielenie do Związku Sowieckiego nie wchodziło już w
rachubę.
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KLIO
Wyróżnienie, które zachęca
do lektury książek o przeszłości
Kategoria
autorska

rozmowa | O Nagrodzie Klio oraz o tegorocznych laureatach

z przewodniczącym kapituły prof. dr. hab. Tomaszem Szarotą
rozmawiają Zbigniew Czerwiński i Waldemar Michalski

Tomasz SzarotA: Po raz pierwszy
wręczono ją jesienią roku 1995. Samą
nazwę wymyślił, należący od
początku do składu jury, red. Marian
Turski. Do zeszłego roku następowało
to zawsze podczas uroczystości
otwierającej Targi Książki Historycznej. Zainicjowane one zostały przez
wydawców dla spopularyzowania
czytelnictwa książek poświęconych
przeszłości, a Nagroda „Klio” miała
wskazywać pozycje szczególnie
wartościowe, zachęcając do ich lektury. Przez wiele ostatnich lat laureaci
otrzymywali przyznane im wyróżnienie w sali Balowej Zamku Warszawskiego - doprawdy trudno sobie
wyobrazić piękniejszą scenerię!?
Miejmy nadzieję, że w przyszłym
roku znów do tego dojdzie.
Rosnący prestiż Nagroda „Klio” w
znacznej mierze zawdzięcza
uczestnictwu w jury dwóch wybitnych historyków, mianowicie
profesorów Janusza Tazbira i
Henryka Samsonowicza. Pierwszym
przewodniczącym tego gremium był
prof. Jerzy Skowronek, świetny
znawca XIX stulecia. Powierzono mi
tę funkcję po jego tragicznej śmierci
w 1996 r. Skład jury ulegał zmianom,
aktualny pokazuje zestawienie
zamieszczone na stronie pierwszej
tego dodatku. O naszą nagrodę
ubiegać się mogą autorzy książek
dotyczących zarówno historii
ojczystej, jak i powszechnej, a na
dodatek nie istnieje tu żadne
ograniczenie odnoszące się do ram
chronologicznych. Wyróżnia to
Nagrodę Klio spośród innych, bardzo
dziś już licznych, nagród dla książek
o tematyce historycznej.
Nagrodę naszą przyznajemy w
czterech kategoriach. Pierwszą
nazywamy – autorską. Kwalifikujemy
tu książki, w których podjęto nowy
temat badawczy, zaprezentowano
własne, oryginalne spojrzenie na
opisywany fragment minionej
przeszłości, czemu towarzyszy
atrakcyjność narracji. Druga
kategoria – to monografie naukowe.
Zazwyczaj są to opublikowane teksty
prac doktorskich i habilitacyjnych.
Tu najważniejsze w ocenie są walory
zaprezentowanego warsztatu, ale
zależy nam także, by nie były to
książki dostępne tylko dla fachowych
historyków, ale które zainteresują
również miłośników historii. Trzecia
kategoria – to varsaviana, czyli
książki poświęcone dziejom stolicy.
Wreszcie kategoria czwarta – edytorska. Nagradzamy tu zarówno piękne
albumy z reprodukcjami dzieł sztuki,
jak też pod każdym względem wzorowe publikacje źródeł historycznych.
Jeśli w trzech pierwszych kategoriach laureaci otrzymają oprócz,
uwiecznionego na drewnianej
tabliczce ich dotyczącego werdyktu
jury, także nagrodę pieniężną, w
kategorii edytorskiej pieniężnego
ekwiwalentu nie przyznajemy. W
owych trzech kategoriach są
przyznawane nagrody I, II i III
stopnia, w kategorii edytorskiej
„zwycięzców” jest kilku, a nagrody są
równorzędne.

biało-czerwona. Dania, Polska,
Północ – problemy sąsiedztwa
kulturowego”. Okazuje się, że w tym
wypadku decydująca była entuzjastyczna na jej temat opinia jednego z
jurorów. Napisał w niej: „Dawno, czy
może w ogóle, nie widziałem pracy,
której Autor błyszczałby tak
różnorodną i wielką erudycją, i to
odnoszącą się tak do dawniejszej, jak
i bliskiej współczesnej historii (…)
Książka to wielce też dziś na czasie i
potrzebna, pokazująca współczesne
mitologie Północy w kontakcie z
naszą narodową historyczno-kulturową ikonosferą”. Okazuje się, że
wypowiedź ta przekonała mnie i
innych jurorów.
Sam głosowałem za przyznaniem
nagród Wojciechowi Bonowiczowi za
biografię ks. Józefa Tischnera oraz
Ryszardowi Szawłowskiemu za
książkę „Rafał Lemkin. Biografia
intelektualna”. Jeśli pierwsza
przyczyni się bez wątpienia do
utrwalenia pamięci o tym wspaniałym duszpasterzu i filozofie, to ta
druga, mam nadzieję, winna
przypomnieć Polakom ich znanego
na całym świecie rodaka. Jestem
przekonany, że na otrzymaną
nagrodę zasłużyli Andrzej Mencwel,
autor książki „Przedwiośnie czy
w trzech pozostałych kategoriach.
potop. Nowe krytyki postaw
Każdy z nas dokonywał tym samym
dalszej selekcji i typował pozycje do polskich” oraz Jacek Witold Wołonagrody. Wymiana opinii następowa- szyn za „Niepodległościową konspiła telefonicznie lub poprzez internet. rację młodzieżową na ziemiach
Niestety, nie udało się nam doprowa- polskich w latach 1944/45–1956”.
dzić do sytuacji, że wszystkie książki
typowane do nagrody mogły krążyć i A czy były książki, pańskim zdaniem,
być oceniane przez wszystkich
które zasługiwały na nagrodę, ale
jurorów. Tak jak w poprzednich
przepadły w głosowaniu, gdyż
latach udało się ułożyć listę książek
uzyskały zbyt mało punktów od
kandydujących do nagrody w trzech jurorów?
kategoriach. Każdy z jurorów
Tu przede wszystkich pragnę
przyznawał wybranym przez siebie
wymienić wzbudzające wręcz podziw
pozycjom punkty 1, 2 lub 3. Suma
dzieło Ireny Paczyńskiej „Aktion
uzyskanych punktów zadecydowała gegen Universitats-Professoren
o przyznaniu I, II i III Nagrody Klio w (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i
kategorii autorskiej i monografii. W
okupacyjne losy aresztowanych”.
kategorii varsavianów w wyłonieniu Osobiście uważałem, że nie można w
laureatów szczególnie pomocne były kategorii monografii naukowych tej
opinie osoby w tym wypadku
pozycji nie nagrodzić. Sądzę, że
niezwykle kompetentnej, czyli red.
innym członkom kapituły trudno
Tomasza Urzykowskiego. Bez
było polecać lekturę niesłychanie
problemów, po zapoznaniu się z
rzetelnego opracowania liczącego
kilkoma książkami zasługującymi na stron 900! Natomiast, nie do
nagrodę, wspólnie wyłoniliśmy trójkę wyobrażenia jest by jakakolwiek
laureatów.
naukowa biblioteka w kraju, nie
posiadała go w swych zbiorach.
Wśród książek nominowanych
„Rzeczpospolita” publikuje dziś pełny
werdykt jury Nagrody Klio. Prosiliby- przez niektórych członków jury do
nagrody znalazły się: Tomasza
śmy pana profesora o krótki komentarz na temat choćby kilku z nagrodzo- Stryjka „Współczesna Serbia i
Chorwacja wobec własnej historii”
nych książek.
oraz Aleksandry Leyk i Joanny
O wszystkich nie ośmieliłbym się
Wawrzyniak „Cięcia. Mówiona
zresztą wypowiadać, gdyż nie ze
historia transformacji”, pokazująca
wszystkimi miałem okazję się
wspaniały efekt zastosowania metod
zapoznać. To co powiem o kilku
Oral History. Wspomnę jeszcze, że
nagrodzonych książkach, trzeba
ogromne wrażenie wywołała na mnie
oczywiście traktować jako oceny
książka Krzysztofa Bielawskiego
subiektywne. Nie ukrywam, że
„Zagłada cmentarzy żydowskich”.
zaskoczeniem było dla mnie
Nie zgłosiłem jej do nagrody w
zdobycie I Nagrody w kategorii
kategorii autorskiej, zdając sobie
autorskiej przez Martę Grzywacz za
sprawę, że nie ma szans jej uzyskać z
doprawdy pasjonującą książkę
powodu ogromnej konkurencji
„Historia Johanny Langefeld. Nasza
innych, ciekawych tytułów.
pani z Ravensbrück”. Jest to
niezwykła opowieść o Niemce z
załogi obozu koncentracyjnego,
Warto na koniec dodać, że zainteresoaresztowanej przez Amerykanów,
wanie wydawców nagrodą cały czas
wydanej Polsce jako zbrodniarka
rośnie i w tym roku odnotowaliśmy
wojenna, która z krakowskiego
rekordową liczbę zgłoszonych
więzienia na Montelupich uciekła
publikacji – było ich 220. Panie
dzięki pomocy byłych polskich
profesorze, dziękujemy za rozmowę i
więźniarek obozu! Sam chciałem
na pana ręce składamy podziękowania
autorkę uhonorować jedną z nagród, dla wszystkich jurorów Nagrody Klio
nie przypuszczałem, że uzyska głosy za duże zaangażowanie i całą włożoną
innych jurorów. Nie ukrywam też, że pracę w tym wyjątkowo trudnym dla
na początku nie spodziewałem się
wszystkich czasie.
również, że I Nagrodę w kategorii
monografii otrzyma Włodzimierz K.

Rozmawiali
Pessel za książkę „Czerwono-biali i
 Zbigniew Czerwiński i Waldemar Michalski
materiały prasowe

Czy pan profesor zechciałby
czytelnikom „Rzeczpospolitej” choć
pokrótce opowiedzieć historię tej
nagrody, przyznawanej już od
ćwierćwiecza?

polskiej historiografii. Wymienię tu
przede wszystkim wspaniałe,
tłumaczone na języki obce, dzieło
mediewisty Karola Modzelewskiego
„Barbarzyńska Europa”. Wspomnę o
książce Huberta Orłowskiego
poświęconej funkcjonowaniu w
niemczyźnie określenia „Polnische
Wirtschaft”, która najpierw ukazała
się w Niemczech. Nagrodę Klio
dwukrotnie otrzymał Marcin
Zaremba za świetną książkę
dotyczącą „nacjonalistycznej
legitymizacji władzy komunistycznej
w Polsce” oraz za klasyczne już dzieło
„Wielka trwoga. Polska 1944–1947”.
Sprawia mi satysfakcję, że kilka lat
temu w kategorii edytorskiej
nagrodziliśmy pierwsze kilka tomów
imponującej „Kresowej Atlantydy”
Stanisława Sławomira Niciei. Właśnie
do księgarń trafia tom 15 opowiadający o mieszkańcach Wilna, dla
których to miasto było „małą
ojczyzną”. W zeszłym roku naszym
laureatem został Piotr Maciej
Majewski, autor książki „Kiedy
wybuchnie wojna? 1938. Studium
kryzysu”. W tym roku była ona
nominowana do Nagrody Nike oraz
Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego. Za bardzo trafną uważam naszą
decyzję przyznającą nagrody w
kategorii varsavianów Jackowi
Leociakowi za jakże cenną „Biografię
ulic. O żydowskich ulicach Warszawy
od narodzin po Zagładę”.

Prace jury Nagrody Klio w warunkach
panującej pandemii musiały przebiegać zupełnie inaczej niż w latach
ubiegłych. Jak jednak doszło do
werdyktu, czyli wyłonienia laureatów?

Jeśli poprzednio odbywaliśmy co
najmniej dwa, a niekiedy i trzy
posiedzenia, to tym razem, w
gościnnej siedzibie Bellony spotkaliśmy się tylko raz jeden. Zdążyliśmy
jednak dokonać selekcji wśród
przeszło 200 książek zgłoszonych do
nagrody. Wyeliminowaliśmy tym
samym pozycje, jakich nie można
było zakwalifikować do żadnej z
czterech kategorii, oraz takie, jakie
naszym zdaniem nie zasługiwały na
A może panu profesorowi utkwiły w
ich wyróżnienie. Udało się nam już
pamięci Nagrody Klio z lat poprzednich, świadczące o mądrości podjętej wówczas przyznać nagrody w
kategorii edytorskiej, także każdemu
przez kapitułę decyzji.
z jurorów przydzielić, zgodnie z jego
Dziwne by było, gdybym nie
kompetencjami, książki, jakie
zapamiętał nagrodzenia przez nas
dzieł, jakie są wymieniane w dorobku ewentualnie mogły być nagrodzone

Nagroda I stopnia
Marta Grzywacz za książkę
Nasza pani z Ravensbrück.
Historia Johanny Langefeld
(Wydawnictwo WAB)
Nasza pani z Ravensbrück.
Historia Johanny Langefeld to
reportaż historyczny i próba
odtworzenia biografii jednej z
najbardziej tajemniczych i
kontrowersyjnych strażniczek
nazistowskich obozów Ravensbrück i Auschwitz, której
udało się uniknąć skazania w
procesie oprawców z Auschwitz dzięki pomocy byłych
więźniarek. To także próba
odpowiedzi na pytanie: jak to
się stało, że ofiary uratowały
kata? Marta Grzywacz rozmawiała z ostatnimi żyjącymi
więźniarkami, a także tymi,
którzy Langefeld znali, przewertowała trudno dostępne
dokumenty i listy, tworząc na
tej podstawie niezwykle interesujący reportaż.

Nagroda II stopnia
Andrzej Mencwel za książkę Przedwiośnie czy potop.
Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki
Politycznej)
Książka będąca ważną refleksją nad źródłem podziałów w Polsce. Zarówno Henryk Sienkiewicz, jak i Stefan
Żeromski w esejach Andrzeja
Mencwela to twórcy uprawiający rozmyślnie dwie odmienne tradycje historyczne. Horyzont idei XX wieku autor
rozpina pomiędzy „krzepieniem serc” a „rozdrapywaniem ran”. Andrzej Mencwel
krytycznie analizuje ideowe,
kulturalne i społeczne węzły
polskiej nowoczesności. Nie
poprzestaje na polemikach
literackich i historycznych,
lecz podejmuje i rozwija konstrukcje postaw polskich – od
początków XX wieku do naszych dni.
Biorąc za bohaterów rozważań takich autorów jak
Edward Abramowski, Maria
Dąbrowska, Stanisław Brzozowski, Jerzy Giedroyc, Jan
Strzelecki, ale i Tadeusz
Kantor czy Olga Tokarczuk,
autor uprawia krytycznie
społeczną samowiedzę. Gdy
„tożsamość polska” stała się
pretekstem propagandowych
idealizacji w ramach polityki
historycznej, książka Andrzeja Mencwela jest refleksyjną
debatą o współczesnych mitach, tradycjach i ideach.

Nagroda III stopnia
Wojciech Bonowicz za
książkę Tischner. Biografia
(Wydawnictwo Znak)
Nowa książka, choć można
też powiedzieć – zmieniona i
znacznie poszerzona wersja
książki Tischner opublikowanej w 2001 roku. Wojciech
Bonowicz rozszerzył ją o
wiele wątków, bo jak sam pisze, przez ostatnich 20 lat
zebrał nowe informacje, dotarł do kolejnych dokumentów i wysłuchał nowych opowieści. Pierwsza pełna biograf ia
księdza
Józefa
Tischnera to nie tylko oparta
na faktach, rzetelna relacja o
życiu i kształtowaniu się wybitnego filozofa, ale przede
wszystkim pasjonujący reportaż biograficzny, którego au-

◊ rp.pl

Czwartek
Internetowe Spotkania autorskie Targów Książki Historycznej 26 listopada
2020
26-29 listopada 2020, historiaikultura.pl

Q5

2020 – prezentacja nagrodzonych książek
tor dociera do najbardziej
zaskakujących miejsc, do
najmniej spodziewanych
świadków, by dzięki nim pełniej zrozumieć swojego bohatera. Tischner. Biografia napisana przez Wojciecha Bonowicza to książka, która jest
okazją do spotkania z człowiekiem, który przywraca
ludziom nadzieję. Właśnie
jako „nauczyciel nadziei” Tischner jest odpowiednim
bohaterem na nasze czasy.

Kategoria
monografia
naukowa
Nagroda I stopnia
Włodzimierz Karol Pessel
za książkę Czerwono-biali i
biało-czerwoni. Problemy
sąsiedztwa kulturowego
(Fundacja Duży Format i
Wydawnictwo Akademickie
SEDNO)
Książka adresowana do
tych, którzy chcieliby zedrzeć
kocyk z duńskiego hygge i z
pewnego kulturoznawczego i
skandynawistycznego źródła
dowiedzieć się, między innymi,
z jakimi kulturami chcą sąsiadować Skandynawowie i dlaczego Duńczycy i Polacy nie
wiedzą, że mają więcej wspólnego, niż im się wydaje. Praca
stanowi oryginalną próbę
wprowadzenia tematyki skandynawskiej do polskiego kulturoznawstwa, a zwrotnie –
perspektywy kulturoznawczej
do krajowej skandynawistyki.
Drugim celem książki jest
sproblematyzowanie kulturo-

wego sąsiedztwa Polski i Danii,
bilateralnie przeoczonego czy
nawet wypieranego. Uwadze
obu społeczeństw umyka już
sam banalny fakt pewnej polsko-duńskiej wspólnoty barw
narodowych. Tytuł książki zapowiada, że podobieństw i
niewyzyskanych płaszczyzn
porozumienia międzykulturowego Polska–Dania jest więcej:
wysokie poczucie patriotyczne, wpływ doświadczenia
wojny i utraty terytoriów, tradycje spółdzielcze itd.

Nagroda II stopnia
Ryszard Szawłowski za
książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
Pierwsza praca wszechstronnie i wnikliwie przedstawiająca drogę zdolnego
prawnika od początku jego
kariery w międzywojennej
Polsce aż do osiągnięcia statusu uznanego międzynarodowego jurysty, twórcy pojęcia
„genocyd” (ludobójstwo). Autor prześledził intensywne i
szeroko zakrojone zabiegi
Lemkina prowadzące do powstania konwencji ONZ w
sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (zawierającej definicję genocydu)
i do jej uchwalenia 9 grudnia
1948 r. W książce zostało pokazane społeczne i polityczne tło
życia, edukacji i pracy Lemkina na ziemiach polskich pod
zaborem rosyjskim, w II Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie jego wojennej tułaczki i
funkcjonowania na emigracji,
głównie w Stanach Zjednoczonych.

Nagroda II stopnia
Jacek Witold Wołoszyn za
książkę Niepodległościowa
konspiracja młodzieżowa na
ziemiach polskich w latach
1944/45–1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Lublinie)
Praca zawiera analizę zjawiska konspiracji młodzieżowej.
Podziemne organizacje tworzone przez młodzież zostały
omówione jako małe grupy
społeczne, przejawy opozycji
politycznej oraz ruchy polityczne in statu nascendi. Książka
stanowi uzupełnienie wiedzy o
losach i wyborach dokonywanych przez młodych ludzi,
kontynuujących sięgającą XIX w.
tradycję młodzieżowego oporu.

Kategoria
edytorska
Równorzędne
wyróżnienia otrzymują:
∑ Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę
Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z
dzieciństwa, Dziennik 1808–1830
oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik
1831–1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego
i niemieckiego przełożyli oraz
opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
∑ Ośrodek Karta za książkę
Wojna o wolność 1920. TOM 1
Wyprawa kijowska, TOM 2
Bitwa Warszawska (wybór i
opracowanie: Agnieszka Knyt)
∑ Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za
książkę Chełmska 21. 70 lat

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata
Hendrykowska, dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
∑ Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę
Mam na Pana nowy zamach...
Wybór korespondencji Jerzego
Giedroycia z historykami i
świadkami historii 1946–2000,
TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i
Rafał Stobiecki)
∑ Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
Wydawnictwo Jedność za
książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.) (redakcja
Krzysztof Bracha)
∑ Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie za
serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty
Schuster-Gawłowskiej, Marty
Lempart-Geratowskiej, Piotra
Łopatkiewicza, Małgorzaty
Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
∑ Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce
(autor prof. Jan K. Ostrowski)

Kategoria
Varsaviana
Nagroda I stopnia
Jarosław Zieliński za książkę
PLAC. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło
losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
Książka Jarosława Zielińskiego, znakomitego badacza dziejów warszawskiej architektury,
jest pierwszą tak skrupulatnie

przeprowadzoną opowieścią o
przeszłości tego miejsca. Jest też
rzetelną analizą problemów
związanych z urbanistyką placu.
Praca, będąca rezultatem wieloletnich badań, odsłania wiele
nieznanych dotąd tajemnic, a
autor stara się dociec istoty genius loci placu. Opowieść o
placu Saskim, dziś Piłsudskiego,
nie ogranicza się do historii. Jest
też ważnym, popartym mocnymi argumentami głosem w
dyskusji nad odbudową zachodniej pierzei placu z Pałacem Saskim. Dla każdego, kto
interesuje się dziejami Warszawy, książka Jarosława Zielińskiego to lektura obowiązkowa.

Nagroda II stopnia
Joanna Rolińska za książkę
Lato 1920 (Bellona)
Opowieść o warszawskiej
ulicy roku 1920 – od 20 czerwca
do 20 sierpnia. Tydzień po tygodniu, dzień po dniu. Strajki robotnicze, upał, drożyzna, premiery w teatrach i kabaretach,
afery kryminalne i tajemnicza
fala samobójstw. Letnie ogródki
kawiarniane przy których przysiadają umundurowani już
ochotnicy. Wreszcie apel Piłsudskiego, wielki zryw mobilizacyjny warszawiaków i uroczysty
wymarsz pierwszych oddziałów.
Wiece robotnicze i procesje
błagalne. Na tym tle historie
zwykłych ludzi i znacznych postaci zasłużonych dla miasta. O
czym dyskutowano, na jakie
tematy się kłócono, gdzie bywano i co czytano? Gdzie wyjeżdżano na wakacje? Jakie lęki
wewnętrzne władały wtedy
społeczeństwem warszawskim?
Książka pokazuje stolicę roku
1920 jako miasto wewnętrznie

skłócone, szarpane sprzecznymi namiętnościami, a jednocześnie potrafiące w obliczu niebezpieczeństwa zmobilizować
się i zjednoczyć.

Nagroda III stopnia
Janusz Dziano i Danuta
Koper za książkę Ech, Panie
Wiech! (Magia Słowa)
Obszerna biografia Stefana
Wiecheckiego „Wiecha” – Homera warszawskiej ulicy i warszawskiego Jęzora, jak pisał o
nim Julian Tuwim. Zawierająca
wiele nigdy niepublikowanych
zdjęć. Wzbogacona wspaniałymi felietonami pisanymi przez
autora w gwarze warszawskiej
rodem z placu Kercelego, Targówka i Szmulek, komentującymi w satyryczny sposób codzienne życie przedwojennej, a
później powojennej Warszawy.

Nagroda im.
prof. Jerzego
Skowronka
Laureatem jubileuszowej 25.
edycji nagrody został dr hab.
prof. UJ Maciej Czerwiński,
autor monografii zatytułowanej
„Chorwacja. Dzieje, kultura,
idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020).
Jury pod przewodnictwem
prof. Jarosława Czubatego
przyznało też wyróżnienia oraz
Nagrodę Specjalną dla prof.
Ireny Stawowy-Kawki za całokształt jej opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój bałkanistyki oraz
upowszechnianie wiedzy w tym
zakresie. Więcej na www.rynek-ksiazki.pl.
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Dwie
rewolucje?
Wokół
Grudnia ’70
i Sierpnia ’80

DR HAB.
RAFAŁ ŁATKA
– HISTORYK, BIURO BADAŃ
HISTORYCZNYCH IPN

W

przekonaniu
moim i innych
badaczy zajmujących się
okresem PRL
zachodzi istotna łączność
między tym, co stało się na
Wybrzeżu niemal dokładnie
50 lat temu, a wydarzeniami,
jakie zaprowadziły Polskę do
rewolucji Solidarności. Obok
miejsca najważniejszych protestów, czyli Gdańska i Gdyni,
były to doświadczenia wyniesione przez Polaków z przebiegu rewolty grudniowej. W
swoim tekście przybliżę pokrótce najważniejsze kwestie
związane z obydwoma „polskimi miesiącami”.

Charakter wydarzeń
Zarówno wybuch protestów
w grudniu 1970 r., jak i latem
dziesięć lat później miał pod-

Stefan Wyszyński, który odnotował w swoim dzienniku:
„Bombą dnia jest podwyższenie cen na artykuły spożywcze
pierwszej potrzeby i obniżenie
cen na materiały techniczne,
m.in. magnetofony. Podrożała
kasza, kawa zbożowa, dżemy,
którymi ratowały się biedne
rodziny. Ale za to będzie można uzupełnić te braki nylonami. Zdaje się, gdy się to czyta,
że partia rozpoczyna walkę z
biedotą społeczną. I to przed
świętami Bożego Narodzenia”.
Analogicznie sytuacja wyglądała latem 1980 r.: główną
przyczyną wybuchu strajków
była podwyżka cen żywności
w bufetach i stołówkach pracowniczych.
Stopniowo jednak obok
postulatów dotyczących płac i
cofnięcia „regulacji cen” (jak to
ujmowali komuniści) pojawiły
się zarówno w przypadku
Grudnia ’70, jak i Sierpnia ’80
żądania o charakterze politycznym. Charakterystyczne
jest to, że protesty szybko
przerodziły się w wystąpienia
skierowane przeciwko władzom PRL, a ich celem stało się
poszerzenie zakresu społecz-

 harakterystyczne jest to,
C
że protesty szybko przerodziły się
w wystąpienia skierowane
przeciwko władzom PRL,
a ich celem stało się poszerzenie
zakresu społecznej wolności
łoże ekonomiczne. Ich rozpoczęcie wynikało z podwyżek,
jakie wprowadziły władze PRL
na podstawowe produkty
żywnościowe. Powszechne
niezadowolenie społeczne w
pierwszym przypadku było
tym głębsze, że decyzję tę
ogłoszono dwa tygodnie przed
świętami Bożego Narodzenia.
Sytuację trafnie ocenił kard.

nej wolności. Nieprzypadkowo w czasie rewolty grudniowej strajkujący protestowali
przed siedzibami władz partyjnych, które uznawali za
odpowiedzialne nie tylko za
podwyżki, ale również za
trudną sytuację gospodarczą.
W przypadku rewolucji Sierpnia ’80 aspekt walki o prawa i
wolności obywatelskie stał się

jeszcze bardziej widoczny.
Nieprzypadkowo wśród postulatów znalazły się żądania o
charakterze znacznie wykraczającym poza postulaty ekonomiczne, protest miał charakter solidarnościowy, a robotnicy i ich doradcy
negocjowali z przedstawicielami władz w imieniu, można
powiedzieć, całego narodu (a
w każdym razie bardzo dużej
jego części).

Doświadczenia
protestujących
Przyglądając się postawie
strajkujących robotników,
można z perspektywy czasu
wyciągnąć kilka istotnych
wniosków. Najważniejszym z
nich była nauka, jaką protestujący wynieśli z przebiegu wydarzeń w grudniu 1970 r.,
która okazała się bardzo
przydatna dekadę później. Po
pierwsze, że nie należy opuszczać zakładu pracy, tylko prowadzić strajk okupacyjny,
który władzom będzie trudniej spacyfikować. Po drugie,
iż należy wystrzegać się działań, które mogą zostać wykorzystane w propagandzie
władz, stąd wśród robotników
na Wybrzeżu (a potem w innych zakładach pracy) panowała żelazna dyscyplina, m.in.
nie spożywano alkoholu. Po
trzecie i najważniejsze, domagać się od władz realizacji postulatów, z których nie będą
się one mogły łatwo wycofać.
Z tego względu żądanie powołania niezależnych, wolnych
związków zawodowych nie
podlegało negocjacjom, i to
mimo że doradcy robotników
uważali, iż jego realizacja jest
niemożliwa.
Bezpośrednim symbolem
łączności obu wydarzeń było
domaganie się przez protestujących w sierpniu 1980 r. wybudowania pomnika ofiar
Grudnia ’70. Monument stanął
przed stoczniową bramą równo dziesięć lat po rewolcie na
Wybrzeżu i pozostaje jednym

SHUTTERSTOCK

Rok 2020 jest pełen historycznych rocznic pokazujących
bogactwo polskich dziejów. Obok stulecia Bitwy
Warszawskiej do najważniejszych z nich należą
okrągłe rocznice rewolty grudniowej w 1970 r.
i 40-lecie protestów robotniczych zakończonych
podpisaniem Porozumień Sierpniowych.
z najważniejszych symboli w
przestrzeni publicznej Gdańska.

Postawa władz PRL
Patrząc na rocznice Grudnia
’70 i Sierpnia ’80 przez pryzmat postawy władz PRL, należy wskazać, że obydwa wydarzenia pokazały wyraźnie, iż
komuniści nie sprawowali
rządów w imieniu społeczeństwa, ale dla własnych korzyści
i opierając się na Związku Sowieckim. Nieprzypadkowo ich
główną troską było, jak na
wydarzenia zareagują ich
mocodawcy z Kremla, a nie to
czy, postulaty robotników są
słuszne.
Zarówno Grudzień ’70, jak i
Sierpień ’80 wymusiły zmianę
ekipy rządzącej w PRL. Władysław Gomułka przestał być I
sekretarzem KC PZPR na
skutek utraty zaufania sowieckiego oraz intryg kolegów
partyjnych. Wykorzystali oni
do tego celu także ofiary
śmiertelne protestów. Analogiczne przyczyny spowodowały utratę władzy przez Edwarda Gierka, choć tu pretekstem
był brak umiejętności obrony
Polski „ludowej” przed „kontrrewolucją”.
W obydwu przypadkach po
zakończeniu protestów nowe
ekipy partyjne przyznawały, że
były one słuszne, a nowi władcy PRL usuną „wypaczenia”
dokonane przez ich poprzedników i dokonają „odnowy”.
Komuniści wprowadzili pewne korekty w swojej polityce,
ale generalnych założeń nie
zmienili, gdyż nie tylko nie
chcieli, ale także realia funkcjonowania w bloku wschodnim im na to nie pozwalały. Po
wydarzeniach z sierpnia 1980
r. dostrzec można było najdalej idącą w okresie PRL erozję
partii rządzącej, która doprowadziła do trzynastomiesięcznego funkcjonowania systemu
dwuwładzy, gdyż Solidarność
zastępowała państwo w wielu
sferach jego działalności.

 ezpośrednim symbolem łączności
B
obu wydarzeń było domaganie się
przez protestujących w sierpniu
1980 r. wybudowania pomnika
ofiar Grudnia ’70
Rola Kościoła
katolickiego
Kościół katolicki odegrał w
Grudniu ’70 i Sierpniu ’80
istotną, choć nie pierwszoplanową, rolę. Episkopat Polski
podjął decyzję by w przypadku obydwu protestów zachować ostrożną i rozważną postawę. Wynikało to przede
wszystkim z obawy przed
niekontrolowanym przebiegiem wydarzeń, który mógłby
doprowadzić do sowieckiej
interwencji. W grudniu 1970 r.
prymas podjął decyzję, że
należy odłożyć odczytywanie
listu Episkopatu o biologicznym zagrożeniu narodu, gdyż
może on spowodować wzrost
niepokojów społecznych.
Znalazło to swój wyraz również dekadę później, w słynnym kazaniu kard. Wyszyńskiego z 26 sierpnia 1980 r.
Wbrew oskarżeniom kierowanym pod adresem prymasa
jego wystąpienie było przejawem realizmu politycznego i
odpowiedzialności za cały
naród. Nieprzypadkowo, tłumacząc charakter swojej wypowiedzi na forum Episkopatu, prymas zaznaczał, że nie
mówił ani „pod stocznię”, ani
pod adresem władz.
Bez wątpienia można powiedzieć, że jednym z kluczowych czynników, jakie wpłynęły na charakter i masowość
protestów w sierpniu 1980 r.,
była pierwsza pielgrzymka
Jana Pawła II do ojczyzny. W
sprawie wpływu „rewolucji
ducha”, jak bywa nazywana
papieska wizyta, na przebieg
wydarzeń rok później nie ma
wśród historyków sporu.

Trafnie zauważył Andrzej
Paczkowski, że Polacy, klękając przed papieżem, zarazem
wstawali z kolan. Wiara katolicka była jednym z kluczowych składników tożsamości
protestujących robotników. Z
tego względu na bramie Stoczni Gdańskiej zawisł portret
Jana Pawła II, a protestujący
postarali się o zapewnienie
opieki duszpasterskiej przez
miejscowych kapłanów.

Podsumowanie
Patrząc z perspektywy lat,
opisywane wyżej wydarzenia
z Grudnia ’70 i Sierpnia ’80
pozostają ważnym punktem
odniesienia do dyskusji o tym,
czym był PRL, w jaki sposób
komuniści sprawowali w nim
władze i na ile cieszyli się
społecznym poparciem. Przyniosły one także niezwykle
istotne konsekwencje zarówno w zakresie postaw społecznych, jak i działań władz Polski
„ludowej”. Po siłowej pacyfikacji rewolty grudniowej komuniści mieli świadomość, jak
ryzykowne jest używanie
broni palnej w dławieniu protestów Polaków. Bez wątpienia
wpłynęła ona także na postawę samoograniczenia, jaką
prezentowali robotnicy i ich
doradcy w sierpniu 1980 r.
Rocznice obydwu wydarzeń
powinny skłaniać nas do refleksji, że Polacy w okresie
rządów komunistycznych nigdy nie wyrzekli się wolnościowych aspiracji, mimo iż
były one systematycznie dławione przez władze Polski
„ludowej”.
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Wydawnictwo IPN poleca:
MONOGRAFIE

Roman Gieroń

Półmrok. Procesy karne w
sprawie przestępstw
okupacyjnych popełnionych
przez chłopów wobec Żydów
w województwie krakowskim
Kraków 2020, 376 s.
Temat rozprawy sprowadza się
do pytania: na ile zachowane
akta postępowań z dekretu
„sierpniowego” są wiarygodnym
i wartościowym źródłem do
badań nad relacjami
polsko-żydowskimi na wsi.
ISBN: 978-83-8098-938-2, 40 zł

STUDIA
I MATERIAŁY

Po stronie dobra.
Księga dedykowana
Zofii i Zbigniewowi
Romaszewskim

redakcja naukowa Cecylia Kuta i
Mariusz Krzysztofiński,
Warszawa 2020, 752 s.
Księga poświęcona Zofii i
Zbigniewowi Romaszewskim,
którzy mieli odwagę upominania
się o prawa krzywdzonych przez
reżim komunistyczny.
ISBN: 978-83-8098-311-3, 60 zł

udzielanej przez Polaków
Żydom na terenie dystryktu
lubelskiego GG. Począwszy od
wsparcia żywnościowego,
poprzez pomoc w zdobyciu
fałszywych tożsamości, czy też
okresowe ukrywanie, a
skończywszy na ukrywaniu
długotrwałym (wielomiesięcznym, wieloletnim).
ISBN: 978-83-8098-934-4, 45 zł

SŁOWNIKI,
LEKSYKONY

Encyklopedia Solidarności.
Opozycja w PRL 1976–1989,
t. 4

redakcja naukowa Jan Olaszek
(redaktor naczelny), Tomasz
Kozłowski (zastępca redaktora
naczelnego), Grzegorz Wołk
(sekretarz redakcji), Kamil
Dworaczek, Przemysław
Zwiernik, Instytut Pamięci
Narodowej – Stowarzyszenie
„Pokolenie”, Warszawa 2020,
592 s.
Wydawnictwo ma na celu
możliwie wszechstronne
przedstawienie ludzi, struktur
organizacyjnych, wydawnictw
oraz wydarzeń towarzyszących
genezie i działalności wielkiego
ruchu społecznego aż do chwili
załamania się dyktatury
komunistycznej w 1989 r. Tom 4
zawiera 881 biogramów i 326
haseł rzeczowych.
ISBN: 978-83-8098-964-1, 99 zł

„Dialog należy
kontynuować…”
Rozmowy operacyjne
Służby Bezpieczeństwa
z ks. Henrykiem
Gulbinowiczem
z lat 1969–1985.
Studium przypadku

wybór, wstęp i opracowanie
Rafał Łatka i Filip Musiał,
Kraków–Warszawa 2020, 264 s.
(seria „Biskupi w realiach
komunistycznego państwa”)
Edycja źródeł dokumentujących
trwający 16 lat dialog
operacyjny księdza, później
biskupa i kardynała Henryka
Gulbinowicza ze Służbą
Bezpieczeństwa. Zebrane
dokumenty uzupełniają wiedzę
o biografii duchownego
wspierającego „Solidarność” w
latach 80.
ISBN: 978-83-8098-339-7, 35 zł

RELACJE
I WSPOMNIENIA

DOKUMENTY
Bartłomiej Noszczak

Za klasztorną furtą. Migawki
z życia i działalności jezuitów
w Warszawie (1945–1956)
Warszawa 2020, 512 s. + 40 s.
ilustr. (seria „Warszawa
nie?pokonana”, t. XXIII)
Książka stwarza okazję do
poznania historii jezuitów w
Warszawie w pierwszej
powojennej dekadzie.
Przybliżając ich „sekrety”,
opowiada również o
stalinowskiej Polsce, w której
członkowie Towarzystwa
Jezusowego pełnili swoją misję,
narażeni na prześladowania ze
strony komunistycznego
państwa.
ISBN: 978-83-8098-977-1, 50 zł

Robert Spałek

Na licencji Moskwy. Wokół
Gomułki, Bermana i innych
1943–1970

Warszawa 2020, 592 s.
Monografia przybliża dzieje
władzy komunistycznej w
Polsce w latach 1943–1970.
Autor wskazuje na uwikłania i
uwarunkowania, którym zostali
poddani przez Kreml komuniści
rządzący Polską Ludową, ale
które oni sami jednocześnie
współtworzyli.
ISBN: 978-83-8098-976-4, 45 zł

Kościół wobec niepodległości
Polski 1918-1989.
Ludzie – miejsca
– wydarzenia

redakcja naukowa Krzysztof
Sychowicz i Jarosław
Wasilewski, Białystok–Warszawa 2020, 424 s.
Nie można bez Chrystusa
zrozumieć dziejów Polski. Ten
fenomen polskiej historii –
szczególna więź polskiego ludu
z Kościołem, ujawniła się
zwłaszcza w czasach walki o
wolność. Celem zebranych w publikacji artykułów jest
przedstawienie niektórych osób
i wydarzeń związanych z tym
zagadnieniem.
ISBN: 978-83-8098-194-2, 45 zł

Tytus Jaskułowski,
Filip Gańczak, Konrad Knoch,
Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś

Lublin–Warszawa, 480 s.
Książka wnosi nowe ustalenia
do polskiej historiografii na
temat czynu zbrojnego Polaków
w latach 1905–1921 oraz
1939–1945, jak również
odbudowy niepodległego
państwa polskiego w II
Rzeczypospolitej (1918–1939).
ISBN: 978-83-8098-212-3, 45 zł

Środowisko studenckie
w krajach bloku sowieckiego
1945–1990
redakcja naukowa Kamil
Dworaczek i Krzysztof Łagojda,
Wrocław–Warszawa 2020,
664 s.
Książka zawiera 32 teksty
autorów polskich i zagranicznych poruszających różne
aspekty funkcjonowania
środowiska studenckiego w
krajach bloku sowieckiego w
latach 1945–1990.
ISBN: 978-83-8098-991-7, 60 zł

Katarzyna Moskała, Mirosław
A. Supruniuk

Władysław Raczkiewicz
(1885–1947). Prezydent RP
na Uchodźstwie.
Biografia fotograficzna

Instytut Pamięci Narodowej –
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Warszawa 2020, 480 s.
Publikacja przybliża postać
Władysława Raczkiewicza,
działacza politycznego i
społecznego, ministra spraw
wewnętrznych w czterech
rządach II RP, senatora i
marszałka senatu III kadencji
(1930–1935), wojewody
nowogródzkiego, wileńskiego,
krakowskiego, pomorskiego,
prezesa Światowego Związku
Polaków z Zagranicy i
prezydenta RP na Uchodźstwie.
Zawiera ok. 400 fotografii
ISBN: 978-83-8098-204-8, 69 zł

Raporty polskie Stasi
1981–1989, t. 1:
W przededniu stanu
wojennego:
czerwiec–grudzień 1981

Szczecin–Warszawa 2020, 584
s. (seria „Raporty Polskie Stasi”)
Pierwszy tom nowej serii
źródłoznawczej dotyczącej
postrzegania ostatniej dekady
PRL przez służby specjalne NRD.
ISBN: 978-83-8098-922-1, 45 zł

Moje 1407 dni i nocy
w więzieniu mokotowskim.
Wspomnienia z lat
1952–1956

wstęp i opracowanie Tomasz
Gonet, Katowice–Warszawa
2020, 236 s.
Publikacja o charakterze
wspomnieniowym autorstwa
harcerza, ostatniego żyjącego
członka zabrzańskiej grupy
dywersyjnej „Kalina” organizacji
Krajowy Ośrodek „Kraj” – która
stanowi precyzyjny zapis 1407
dni spędzonych w więzieniu
mokotowskim.
ISBN: 978-83-8098-289-5, 35 zł

Patryk Pleskot

„Karnawał” po amerykańsku.
Ambasada USA w Warszawie
wobec wydarzeń w Polsce
od sierpnia 1980 r.
do grudnia 1981 r.

„Najbardziej tajemniczy kraj
świata”. Związek Sowiecki
w fotografiach i tekstach
Juliena H. Bryana, 1930–1959
/ “The Most Mysterious of
Countries”. The Soviet Union
in the Photographs and
Writings of Julien H. Bryan,
1930–1959

redakcja naukowa Tomasz
Stempowski, Warszawa 2020,
440 s.
Dwujęzyczny album z
fotografiami Juliena Bryana
wykonanymi w czasie jego
wizyt w Związku Sowieckim w
latach 1930–1937, 1946–1947
oraz 1956–1959. Uzupełniają go
teksty Bryana poświęcone jego
podróżom do ZSRR i
doświadczeniom z fotografowaniem i filmowaniem w tym kraju.
ISBN: 978-83-8098-921-4, 69 zł

Warszawa 2020, 736 s. (seria
„Warszawa nie?pokonana”, t. 22)
Edycja zawiera, poprzedzone
wprowadzeniem merytorycznym, dokumenty ambasady USA
w Warszawie z lat 1980–1981,
przechwycone i przetłumaczone
przez kontrwywiad PRL.
ISBN: 978-83-8098-928-3, 50 zł

Janusz Odziemkowski

Ostatnia bije godzina…
Armia Ochotnicza
gen. Józefa Hallera 1920 r.

Warszawa 2020, 480 s
Album stanowi opis oraz
ilustrację czynu ochotniczego z
1920 r., kiedy ponownie
zaistniało niebezpieczeństwo
utraty niepodległości. Wówczas
w szeregach tworzonych
oddziałów obok uczniów i
harcerzy stawali weterani
wojenni, dzieci ulicy,
wykładowcy uniwersytetów,
robotnicy oraz twórcy kultury i
sztuki.
ISBN: 978-83-8098-984-9, 69 zł

Zaułek Corvina 1956

Instytut Pamięci Narodowej –
Węgierski Instytut Kultury w
Warszawie, Warszawa 2020,
256 s.
Osobiste wspomnienia jednego
z dowódców bojowników o
suwerenność narodową Węgier
podczas rewolucji w
październiku 1956 r. Książka
jest wartościową lekturą dla
tych, którzy chcą zyskać wgląd
w walki na ulicach Budapesztu.
ISBN: 978-83-8098-317-5, 35 zł

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 4: 1956–1957

opracowanie Michał Białkowski,
Instytut Pamięci Narodowej –
Archidiecezja Warszawska
– Archidiecezja Gnieźnieńska –
UKSW, Warszawa 2020, 584 s.
Zapiski kard. Stefana
Wyszyńskiego od października
1956 do końca 1957 r. Obejmują
m.in. Październik ’56 i wyjazd
prymasa do Rzymu po odbiór
nominacji kardynalskiej.
ISBN: 978-83-8098-316-8, 50 zł

EDUKACJA
I POPULARYZATORSTWO

Gergely Pongratz

Witold Śmiśniewicz

Na pierwszej linii.
Kapitan inżynier Tadeusz
Śmiśniewicz (1893–1943).
Opowieść o jednym
z pionierów polskiego
przemysłu zbrojeniowego

wojskowego ks. Ignacego
Skorupki, poległego w boju pod
Ossowem 14 sierpnia 1920 r.,
pośmiertnie awansowanego do
stopnia majora i odznaczonego
orderem Virtuti Militari klasy 5 i
Krzyżem Niepodległości (1933).
ISBN: 978-83-8098-981-8, 69 zł

Tadeusz Denkowski

Na granicach Niepodległej.
Straż Graniczna (1928–1939)
w perspektywie 100-lecia
odzyskania niepodległości

redakcja naukowa Artur Ochał i
Michał Ruczyński, Szczecin
2020, 472 s.
Straż Graniczna (1928–1939)
jest najmniej poznaną formacją
graniczną II Rzeczypospolitej
Polskiej. Artykuły tworzą
publikację, która przyczyni się
do popularyzacji wiedzy o
formacjach granicznych i stanie
się przyczynkiem do dalszych
badań w tym zakresie.
ISBN: 978-83-8098-229-1, 45 zł

ALBUMY

Relacje o pomocy udzielanej
Żydom przez Polaków
w latach 1939–1945, t. 3:
Dystrykt lubelski
Generalnego Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian
Piątkowski, Lublin–Warszawa
2020, 460 s.
W tomie zamieszczono
dokumenty dotyczące pomocy

Adam Pleskaczyński,
Michał Krzyżaniak

Sławomir Zajączkowski
(scenariusz),
Krzysztof Wyrzykowski
(rysunki)

Bitwa Warszawska 1920 roku

konsultacja i wkładka
historyczna Tomasz
Łabuszewski, Kazimierz
Krajewski, Warszawa 2020,
56 s.
Komiks przedstawia historię
jednej z 18 najważniejszych
bitew w dziejach świata z
perspektywy uczestniczących w
zmaganiach ochotników
warszawskich. To świadectwo
ich bohaterstwa
wykazane pod Ossowem i
Radzyminem przyczyniło się
walnie do sukcesu strony
polskiej.
ISBN: 978-83-8098-209-3, 15 zł

Michał Konarski (scenariusz),
Hubert Ronek (rysunki)

Srebrni na szlakach Bitwy
Warszawskiej 1920 r.

konsultacja i wkładka
historyczna Tomasz
Łabuszewski, Warszawa 2020,
80 s.
Komiks jest kontynuacją
publikacji Srebrni na szlakach
Niepodległej ukazującej losy
trzech kuzynów z rodziny
Srebrnych – Mikołaja, Jana i
Kacpra. Zamieszkiwali oni
tereny należące do 1918 r. do
trzech różnych zaborców. Teraz
wspólnie w szeregach
odrodzonego Wojska Polskiego
biorą udział w obronie kraju
przed najazdem bolszewickim.
ISBN: 978-83-8098-208-6, 29 zł

Zrzeszenie „Wolność i
Niezawisłość” 1945–1948

praca zbiorowa pod redakcją
Wojciecha Frazika i Filipa
Musiała, Kraków–Warszawa
2020, 448 s.
Zrzeszenie „Wolność i
Niezawisłość” było największą
konspiracyjną organizacją
działającą po wojnie w
„ludowej” Polsce. Miało mieć
charakter polityczny, jednak
rzeczywistość Polski „ludowej” i
skala represji – sowieckich i
rodzimych komunistów
sprawiły, że większość struktur
WiN pozostała zbrojna. Książka
jest zbiorem popularnonaukowych artykułów przybliżających
historię Zrzeszenia.
ISBN: 978-83-8098-978-8, 45 zł

Bitwa Warszawska

autor: Jan Madejski,
opracowanie historyczne: dr
hab. Marek Gałęzowski
Bitwa Warszawska to szybka
gra wojenna dla dwóch graczy,
przedstawiająca przełomowe
wydarzenia z sierpnia 1920 r.
Trwa wojna polsko- bolszewicka. Wojsko Polskie musi stawić
czoło nacierającym na
Warszawę armiom bolszewickim.
45 zł

Polecamy!

Oddziały wielkopolskie
w walkach o wschodnią
granicę Rzeczypospolitej

Instytut Pamięci Narodowej
– Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie –
Fundacja Zakłady Kórnickie,
Poznań–Warszawa 2020, 220 s.
Wydawnictwo albumowe
prezentujące proces powstania i
organizacji oddziałów Armii
Wielkopolskiej w 1919 r. i
udziału jednostek wywodzących
się z tej formacji w walkach o
wschodnią granicę Rzeczypospolitej.
ISBN: 978-83-8098-211-6, 39 zł
Wiesław Jan Wysocki

Ksiądz major
Ignacy Jan Skorupka
(1893–1920)

Warszawa 2020, 408 s.
Album prezentuje symboliczną i
legendarną postać kapelana

ipn.gov.pl/publikacje
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