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Dobra wiadomość dla miłośników komiksów IPN
Ponownie w sprzedaży są cieszące się dużym
zainteresowaniem komiksy IPN:

 

Kampinos '44, scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof
Wyrzykowski, koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja
historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2014,
60 s.

„Doliniacy" – jedno z największych zgrupowań Armii Krajowej walczące z Sowietami
i  Niemcami  na  krańcach  północno-wschodnich  II  Rzeczypospolitej  –  w  Puszczy
Nalibockiej.  Ich  dowódcą  był  porucznik  cichociemny  Adolf   Pilch  „Dolina".  Po
rozpoczęciu  akcji  „Burza",  w  obawie  przed  likwidacją  przez  Armię  Czerwoną  i
NKWD, zgrupowanie to zostało zwolnione przez dowództwo AK z udziału w operacji
„Ostra Brama".

By uratować oddział i kontynuować walkę o niepodległą Polskę, Pilch zdecydował
się na kilkusetkilometrowy marsz w kierunku Warszawy. W końcu lipca 1944 roku
dotarł do jedynego dużego kompleksu leśnego znajdującego się w okolicach stolicy
– do leżącej na obrzeżach Warszawy Puszczy Kampinoskiej.

Wieść  o  przybyciu  w  rejon  stolicy  kresowych  żołnierzy  obudziła  wśród
przygotowujących  się  do  powstania  warszawiaków  radość  i  niedowierzanie.  W
dowództwie AK zrodził się pomysł wykorzystania zgrupowania partyzanckiego do
walk w mieście.

 

 

 

Wilcze tropy. Zeszyt 3. „Młot” – Władysław Łukasiuk, scenariusz Sławomir
Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, wkładka historyczna i
konsultacja historyczna dr Kazimierz Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski,
Warszawa 2013, 40 s.
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Wiosna 1944 r. Nad Bugiem, niedaleko wsi Mężenin, miejscowy dowódca  Armii
Krajowej Władysław Łukasiuk „Młot” oraz jego żołnierze wyławiają z rzeki prototyp
rakiety V-2 – nowej broni mającej odwrócić losy przegranej przez Niemców wojny.
Zdemontowane elementy tej broni wywiad AK przekaże aliantom. Wkrótce Niemcy
zostają wyparci z Polski przez Armię Czerwoną. Dla tak zasłużonych dowódców jak
„Młot” nie oznacza to jednak spokoju. Ścigany przez NKWD Łukasiuk podejmuje walkę
w obronie swoich bliskich i podkomendnych. Przyrzeka walczyć, dopóki „choć jedna
sowiecka noga deptać będzie polską ziemię”.

Czy „Młotowi” uda się uratować podkomendnych schwytanych przez Sowietów? Jak
się strzela z PIATA? Co „Młot” opowiedział „Łupaszce” o Wandzie Wasilewskiej? Jak
wyglądał atak żołnierzy „Młota” na KBW w Siemiatyczach i na most na Bugu we
Fronołowie?

 

Wilcze tropy. Zeszyt 2. „Orlik" – Marian Bernaciak, scenariusz Sławomir
Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, wkładka historyczna i
konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Warszawa 2011, 40 s.

Lipiec 1944 r. Oddział Armii Krajowej ppor. Mariana Bernaciaka „Orlika" bierze udział w
akcji „Burza”. Po wielu udanych walkach z Niemcami żołnierze „Orlika" 25 lipca 1944 r.
wchodzą do Ryk, entuzjastycznie witani przez mieszkańców. Tego samego dnia w
Rykach zjawia się znany z rozbojów dowódca lokalnego oddziału Armii Ludowej Julian
Gransztof, a na przedmieścia miasteczka docierają pierwsze sowieckie czołgi...
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