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Książki historyczne roku wybrane po raz
dziewiąty – Warszawa, 17 listopada 2016
Jakub Tyszkiewicz, Bartłomiej Szyprowski, Cezary Łazarewicz,
Wojciech Hausner i Marek Wierzbicki zostali laureatami 9. edycji
konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara
Haleckiego.

  

  

  

  

 

Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej, TVP, Polskie Radio i Narodowe
Centrum Kultury. Nagrody zostały wręczone podczas gali w siedzibie TVP w Warszawie.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda. Jedną z nagród
wręczył zwycięzcy prezes IPN Jarosław Szarek. W uroczystości uczestniczyli też wicepezesi
IPN Krzysztof Szwagrzyk i Mateusz Szpytma.

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali
je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1
stycznia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w
ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31
października 2016 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 8 tys.
320  czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”
jury wyróżniło pracę Jakuba Tyszkiewicza „Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów
Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii
przyznano Bartłomiejowi Szyprowskiemu za „Sąd kapturowy przy Komendzie
Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941
r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej”. Praca zyskała uznanie

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71017.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71017.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-70964.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-70964.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71010.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71010.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71011.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71011.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71012.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71012.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71013.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71013.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71014.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71014.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71015.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71015.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71016.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-71016.jpg
http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/


czytelników, zdobywając na stronie internetowej 1854 głosy.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”
jury uhonorowało pracę Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów. Sprawa
Grzegorza Przemyka”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja
autorstwa Wojciecha Hausnera i Marka Wierzbickiego „Sto lat harcerstwa”, która
uzyskała 1697 głosów.

 – To dla mnie ogromny zaszczyt, że szacowne jury zdecydowało się wyróżnić tę pozycję
wśród wielu znakomitych prac zgłoszonych na konkurs – powiedział prof. Tyszkiewicz,
naukowiec z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodał, że nagroda jest
dla niego „bodźcem do dalszych prac naukowych na wspaniałym polu historii najnowszej”.

Komentując nagrodę czytelników dla książki „Sto lat harcerstwa”, prezes IPN Jarosław
Szarek powiedział: – Harcerstwo jest szkołą charakteru, a nam dzisiaj potrzeba ludzi z
charakterami.

Książki oceniali wybitni historycy: dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. Antoni Dudek, dr Piotr
Gontarczyk, prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Jan Rydel, prof.
Mieczysław Ryba i dr hab. Bożena Szaynok.

– W tym roku na konkurs nadesłano ponad 100 książek. Pierwsza trudność wiązała się z
wyłonieniem dwóch dziesiątek książek naukowych i popularnonaukowych, bo rzeczywiście
spośród nadesłanych nieco więcej zasługiwało na takie nominacje – mówił przewodniczący
jury prof. Dudek. Zaapelował do organizatorów konkursu, by w przyszłym roku nominacje
mogły otrzymywać także te książki, które są wspomnieniami lub wyborami źródeł.

Uroczystość wręczenia nagród – o łącznej wartości 80 tys. zł – w siedzibie Telewizji Polskiej
uświetnił występ brytyjskiej wokalistki Katy Carr. Galę transmitowała na żywo TVP Historia.

Patron konkursu, Oskar Halecki (1891–1973) był historykiem, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1939 r. przebywał na emigracji. Był dyrektorem i prezesem Polskiego
Instytutu naukowego w Nowym Jorku. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich.
Zajmował się dziejami średniowiecznymi Polski oraz historią Europy Środkowo-Wschodniej.
Do 1989 r. jego książki nie były wydawane w Polsce.

Więcej informacji o patronie, laureatach poprzednich edycji oraz warunkach uczestnictwa w
konkursie – na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl
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