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przedmowa

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocz-
nemu Przeglądowi Przeszłość/Przyszłość, zorganizowanemu w dniach 26–28 

sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie, pod 
hasłem /Nowe idee dla historii/. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność 
Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, a także podsumowuje i prezentuje 
aktywność tej organizacji na różnych polach. Ma on służyć integrowaniu wokół 
Fundacji osób, grup społecznych, firm, stowarzyszeń i instytucji, dla których zaan-
gażowanie patriotyczne jest oczywiste i zasadnicze. Ważnym elementem inklu-
zji są zaproszenia do współpracy kierowane do partnerów. Przegląd Przeszłość/
Przyszłość to także publikacja, która zbiera i opisuje szereg aktywności Fundacji. 
Wspólnym celem wydarzenia i wydawnictwa jest dokonanie przeglądu, a także 
nagrodzenie i upowszechnienie najlepszych książek oraz inicjatyw, związanych 
z promocją i upamiętnianiem polskiej historii. Okazuje się bowiem, że mimo swo-
ich ewidentnych atutów, pozostają one szerzej nieznane, zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Dlatego wymagają szczególnego docenienia.

Wydarzenia, wchodzące w skład cyklu, oraz stanowiącą odzwierciedlenie jego 
dynamiki i logiki niniejszą publikację, podzielić można na pięć zasadniczych sek-
cji. Porządkują one prezentacje tak ważnych przedsięwzięć, oddają program 
samego Przeglądu, odzwierciedlają całokształt działań Fundacji, a w konse-
kwencji budują żywy i dynamiczny pomnik Patronowi Fundacji, prof. Januszowi 
Kurtyce (1960–2010).

Wieści o rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. nie pozwoliły 
naszej organizacji patrzeć obojętnie na zagrożenie, wiszące nad naszym wschod-
nim sąsiadem, a pośrednio także nad Polską. Kierując się naturalnym odruchem 
pomocy, a także inspirując się myślą Patrona, który doceniał wagę niezależ-
nej Ukrainy (co zostało docenione przez stronę ukraińską przyznaniem Patro-
nowi w 2007 r. orderu „Za zasługi”), do naszych bieżących działań pilnie dołą-
czyliśmy nowe pole, jakim jest pomoc humanitarna. Jest ono prowadzone we 
współpracy z prof. Fryderykiem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego (dokto-
rem honoris causa Uniwersytetu w Tarnopolu) oraz tarnopolskimi oddziałami 
Ukraińskiej Obrony Terytorialnej. Od marca 2022 r. w sposób ciągły prowadzimy 
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zbiórkę środków od prywatnych darczyńców na rzecz osób represjonowanych 
i ofiar wojny na Ukrainie. Dzięki wsparciu udzielonemu naszej inicjatywie przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
możliwe było przeznaczenie wszystkich wpłat bezpośrednio na zakupy potrzeb-
nych artykułów, przekazanych następnie stronie ukraińskiej1. 

Z kolei dzięki darowiznom Fundacji PKO Banku Polskiego mogliśmy przekazać 
stronie ukraińskiej aż cztery dostawcze samochody oraz znacząco rozszerzyć 
finansowanie wsparcia2. Szczegóły aktywności na polu pomocy Ukrainie opisuje 
pierwsza sekcja Przeglądu.

Powyższe zaangażowanie nie stanęło na przeszkodzie w realizacji standardowych, 
ciągłych projektów Fundacji. Dążąc do wyłonienia, nagrodzenia, przetłumacze-
nia, wydania i wypromowania za granicą wybitnych dzieł polskiej historiografii, 
Fundacja realizuje swój flagowy projekt, jakim jest Nagroda im. Janusza Kurtyki. 
W programie Przeglądu (27 sierpnia) oraz drugiej sekcji niniejszej publikacji prze-
widziano zatem miejsce na przedstawienie rezultatów owych starań. Obejmują 
one: podsumowanie spotkań zagranicznych, realizowanych od 2019 r. wspólnie 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Ministerstwem Edu-
kacji i Nauki), które promowały książki Laureatów I–V edycji Konkursu o Nagrodę 
im. Janusza Kurtyki; przyznanie Nagrody w VI edycji Konkursu; przybliżenie syl-
wetki Laureata tejże edycji; prezentację recenzji monografii finałowych; prze-
gląd wszystkich opracowań nadesłanych do VI edycji Konkursu3. 

Międzynarodowy aspekt aktywności organizacji, nakierowanej na promocję pol-
skiej historii na świecie, widoczny jest także w ramach działań podejmowanych 
we współpracy z Polonią i Polakami za granicą z wykorzystaniem rezultatów 
Nagrody im. Janusza Kurtyki. 

Podczas Przeglądu zostanie on uwypuklony poprzez wręczenie Nagrody Prze-
szłość/Przyszłość dla inicjatyw autorstwa przedstawicieli Polonii i Polaków za 
granicą oraz nawiązujący do niej dwuczęściowy panel dyskusyjny Czego nie widać 
z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rze-
czypospolitej. Jego pierwszą częścią będzie rozmowa z Laureatem Nagrody Prze-
szłość/Przyszłość 2022 w kategorii Polonia i Polacy za granicą, drugą zaś debata 

1	 Wsparcie	udzielone	zostało	w	ramach	zadania	publicznego	Pomoc nie mogła czekać. Wsparcie do-
raźne	w	pokryciu	kosztów	operacyjnych	w	związku	z	pomocą	Ukrainie.	Sfinansowano	przez	Naro-
dowy	Instytut	Wolności	–	Centrum	Rozwoju	Społeczeństwa	Obywatelskiego	ze	środków	Rządowe-
go	Programu	Rozwoju	Organizacji	Obywatelskich	na	lata	2018–2030.	

2	 Projekt		sfinansowany	ze	środków	Darczyńcy,	Fundacji	PKO	Banku	Polskiego,	w	związku	z		realiza-
cją	projektu	własnego	specjalnego	Fundacji	PKO	Banku	Polskiego	pod	nazwą	„#PomocDlaUkrainy”.

3	 Wchodzące	w	skład	Przeglądu	podsumowanie	promocji	zagranicznych	prac	polskich	historyków,	
związanych	z	Nagrodą	im.	Janusza	Kurtyki	–	odnoszone	zarówno	do	wydarzenia,	jak	i	publikacji	–	
wpisuje	się	w	projekt	Umiędzynarodowienie	polskiej	historiografii	 i	zwiększenie	rozpoznawalno-
ści	osiągnięć	polskich	badaczy	poprzez	poszerzenie	dostępności	językowej	i	promocję	najlepszych	
pozycji	w	 latach	2019–2020,	sfinansowany	przez	Ministerstwo	Nauki	 i	Szkolnictwa	Wyższego	 (od	
2021	r.	–	Ministerstwo	Edukacji	i	Nauki)	w	ramach	programu	„DIALOG”	w	latach	2018–2021.	Wręcze-
nie	Nagrody	Laureatowi	VI	edycji	Konkursu	o	Nagrodę	im.	Janusza	Kurtyki	oraz	powiązane	z	nią	
teksty,	dotyczące	VI	edycji	Konkursu,	wchodzące	w	skład	niniejszej	sekcji,	stanowią	część	zadania	
publicznego	Umiędzynarodowienie	polskiej	historiografii	poprzez	popularyzację	najlepszych	prac	
naukowych.	Zadanie	finansowane	z	budżetu	państwa	w	ramach	programu  	 „Społeczna	odpowie-
dzialność	nauki”	prowadzonego	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki.
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z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych, wchodzących w skład two-
rzonej przez Fundację sieci „Ziarna historii”. Odbywa się to w ramach projektu 
„Ziarna historii 2.0: Pola wiedzy”, prowadzonego dzięki wsparciu Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów4. 

Tworząc w jego ramach sieć organizacji polonijnych, wspólnie z nimi dystrybuując 
książki polskich historyków w językach obcych oraz organizując wykłady z pol-
skimi historykami, Fundacja aktywizuje Polonię i Polaków za granicą do wspar-
cia budowy pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Debata oraz sam projekt 
opisane zostały w trzeciej sekcji niniejszej publikacji.

Sekcja czwarta, dedykowana Nagrodom Przeszłość/Przyszłość, stanowi zwień-
czenie wielomiesięcznych starań Fundacji, zmierzających do wyłonienia w dro-
dze otwartego konkursu inicjatyw prywatnych, społecznych i instytucjonalnych, 
które w sposób wyjątkowy dążą do promocji i upamiętnienia polskiej historii. 
Dzięki zgłoszeniom, których dokonać mogli wszyscy polscy obywatele, Kapituła 
Konkursu, w skład której wchodzili wybitni przedstawiciele życia publicznego, 
oprócz wyborów dokonanych w ramach opisanej wyżej kategorii Polonia i Polacy 
za granicą, przyznała również nominacje oraz wybrała Laureatów w pozostałych 
czterech kategoriach: Upamiętnienie w terenie; Dyplomacja publiczna i troska 
o dobre imię Polski za granicą; Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblio-
teki, wydawnictwa); Innowacyjne formy edukacji historycznej.

Podczas wydarzenia przygotowano ceremonię wręczenia Nagród Przeszłość/
Przyszłość oraz zapewniono przestrzeń dla integracji środowiska. Zorganizo-
wano również pięć debat celem dokonania analiz tych obszarów tematycznych, 
które odnoszą się do powyższych kategorii (26–27 sierpnia). Starania te znala-
zły swoje miejsce zarówno w programie Przeglądu, jak i na kartach niniejszego 
wydawnictwa, w którym zaprezentowano sylwetki panelistów oraz zakresy dys-
kusji. Odnotowano w nim także fakt rozszerzenia Konkursu na poziom lokalny 
dzięki współpracy z gminami. Taka formuła pozwala dokonać tytułowego prze-
glądu patriotycznych inicjatyw o różnorodnym charakterze5. Fundacja pragnie 
również doceniać osoby i podmioty szczególnie mocno współpracujące z orga-
nizacją, wręczając im Nagrodę Przyjaciel Fundacji.

Naukowo-ekspercki wymiar działalności organizacji, związany z troską o sku-
teczne i oparte o naukowe przesłanki promowanie polskiej historii za granicą, 
odzwierciedla centralne wydarzenie Przeglądu. Jest nim podsumowanie dotych-
czasowych działań związanych z umiędzynarodowieniem polskiej historiogra-
fii w ramach Nagrody im. Janusza Kurtyki oraz gala wręczenia tejże w ramach 
VI edycji Konkursu.

4 Wchodzące	w	skład	Przeglądu	wręczenie Nagrody Przeszłość/Przyszłość w kategorii Polonia i Po-
lacy za granicą oraz debata Czego	nie	widać	z	Warszawy?	Polonia	i	Polacy	za	granicą	jako	ambasa-
dorowie	dobrego	imienia	Rzeczypospolitej,	na	którą	składa	się	towarzysząca	wręczeniu	dyskusja	z	
Laureatem,	a	także	centralna	konferencja	organizacji	wchodzących	w	skład	sieci	„Ziarna	historii”,	
stanowią	część	zadania	publicznego	„Ziarna	historii	2.0:	Pola	wiedzy”.	Projekt	finansowany	ze	środ-
ków	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów	w	ramach	konkursu	Polonia	i	Polacy	za	Granicą	2022.

5	 	Inicjatywy	wchodzące	w	skład	Przeglądu	zostały	dofinansowane	w	ramach	projektu	Przegląd	Prze-
szłość/Przyszłość	2022	przez	Partnerów:	Fundację	Empiria	i	Wiedza,	Pocztę	Polską	S.A.	oraz	przez	
Darczyńcę,	Fundację	PKO	Banku	Polskiego.	
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Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość, gala wręczenia tychże oraz towa-
rzyszące Przeglądowi debaty, poświęcone obszarom związanym z kategoriami 
konkursowymi, odzwierciedlają z kolei szereg trosk i zasygnalizowanych poni-
żej projektów Fundacji.

Kategoria Upamiętnienie w terenie oraz debata Pamięć to wartość. O społecznej 
odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji histo-
rii nawiązują do działalności, popularyzującej wiedzę o polskich bohaterach, 
realizowanej lokalnie, w ramach projektu Rajd Śladami Bohaterów. Dzięki temu 
uczestnicy mają okazję wyjść poza oddziaływanie wielkich historycznych narra-
cji i zapoznać się z historią „małych ojczyzn”, doświadczając przy tym wartości, 
jaką ma pamięć dla świadków wydarzeń lub upamiętniających ich społeczników.

Kategorie Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą oraz Straż-
nicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa) łączą się natomiast 
z debatą U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii na 
świecie – diagnoza i recepty. Nastąpi podczas niej premiera raportu pt. Rozpozna-
walność	polskich	historyków	dziejów	najnowszych	za	granicą	(w	oparciu	o	cyto-
walność	w	bazie	Google	Scholar), przygotowanego przez specjalistę naukowego 
modułu think tank naszej Fundacji, dr. Artura Goszczyńskiego, dzięki wsparciu 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego6. Stanowi to nawiązanie do istotnych pól działalności Fundacji, mianowicie 
projektu Nagroda im. Janusza Kurtyki, służącego umiędzynarodowieniu rodzi-
mej historiografii. Jest to tak pożądany element dyplomacji naukowej, opartej na 
ukazywaniu prawdziwego obrazu naszej przeszłości. Do tego obszaru aktywno-
ści organizacji zaliczyć należy również gromadzenie, porządkowanie, udostęp-
nianie i poszerzanie wyjątkowego zbioru Biblioteki im. Janusza Kurtyki w War-
szawie oraz rozwijającą się działalność wydawniczą. Kategoria ta znajduje rów-
nież odzwierciedlenie w projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak pro-
wadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Poprzez orga-
nizowane corocznie cykle debat Fundacja stara się diagnozować te obszary sto-
sunków Polski z partnerami, które cechują trudności, wynikające z szeroko rozu-
mianej przeszłości. To zaś pozwala formułować racjonalne recepty dla instytucji 
powołanych do rozwiązywania tych problemów.  Jedna z dyskusji, wchodzących 
w skład czwartej edycji tego cyklu, odbędzie się w ramach Przeglądu, co stanowi 
jednocześnie nawiązanie do zaangażowania Fundacji w pomoc dla Ukrainy: Pol-
ska–Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu. Debata 
ta została zorganizowana we współpracy z partnerem wydarzenia – Radiem 
Wnet, a cały cykl przy wsparciu Muzeum Historii Polski7. Jeszcze jedną paralelą 
do tej grupy zagadnień pozostaje studium podyplomowe Dyplomacja publiczna 
w obszarze polityki pamięci, w ramach którego Fundacja – we współpracy z uznaną 

6	 	 Debata	 Polska–Ukraina.	Współczesne	 i	 historyczne	 konteksty	 tworzącego	 się	 sojuszu	 stanowi	
część	projektu		Historia,	prawda,	teraźniejszość.	Jak	prowadzić	stosunki	międzynarodowe	w	kon-
tekście	przeszłości?	4.0.	Zadanie	finansowane	z	budżetu	państwa	ze	środków	Muzeum	Historii	Pol-
ski	w	ramach	Programu	Patriotyzm	Jutra	2022.

7  Publikowana tutaj sekcja, dotycząca utworzenia Kapitału Żelaznego, stworzona została w ramach 
zadania „Prawda ma przyszłość”. Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć i historii. Etap 
I – przygotowanie. Sfinansowano	przez	Narodowy	Instytut	Wolności	–	Centrum	Rozwoju	Społeczeń-
stwa	Obywatelskiego	ze	środków	Rządowego	Programu	Rozwoju	Organizacji	Obywatelskich	na	lata	
2018–2030.	
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publiczną uczelnią wyższą w Polsce – pragnie kształcić przyszłych pracowników 
instytucji, działających w obszarze tej swoistej soft power. 

Wyrazem troski o edukowanie w sposób dostosowany do potrzeb współcze-
snego odbiorcy jest z kolei kategoria Innowacyjne formy edukacji historycznej, 
nawiązująca do projektu Nowy Format Historii. Obejmuje on takie inicjatywy jak: 
Escape Room o charakterze historycznym, kawiarnia historyczna, czy używane 
w różnych inicjatywach Fundacji filmy i multimedia. Kategoria ta wraz z odpo-
wiednimi obszarami aktywności organizacji ujawnia się w debacie Obrazy prze-
szłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii na ekranie. 

Powyższe inicjatywy czerpią inspirację z poglądów i działań prof. Janusza Kurtyki. 
Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005–2010 dbał on o umiędzy-
narodowienie polskiej historiografii oraz lokalne upamiętnienia polskich bohate-
rów. W działaniach IPN należy również dostrzec jego wkład w zakresie innowacyj-
nej działalności edukacyjnej, wykorzystującej chociażby, niestosowane wówczas 
na większą skalę, takie narzędzia jak strony internetowe lub wystawy plenerowe.

Tak szeroka i wielowątkowa aktywność Fundacji stanowi punkt, wokół którego 
gromadzą się różne środowiska. Łączy je troska o dobre imię Polski i jej histo-
rię. Jest to również szansa na trwałą, przemyślaną i uporządkowaną działalność 
w przyszłości, w której przenika się współpraca organizacji pozarządowych, 
instytucji państwowych oraz osób prywatnych. Z tego powodu pragniemy zapro-
sić Odbiorców Przeglądu do wsparcia inicjatywy budowy Kapitału Żelaznego na 
rzecz promocji Polski i jej historii. Będzie on szansą na finansowanie rozbudowy 
wyżej nakreślonej działalności. Prezentacji strategii powstania Kapitału Żela-
znego służy piąta sekcja niniejszej publikacji7.

Na koniec pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim partnerom, bez których 
wsparcia opisywana inicjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, zwłaszcza 
wzmiankowanym już instytucjom dotującym. Podziękowania chcemy skiero-
wać również do patronów medialnych Przeglądu: TVP Historia, TVP 3 Warszawa,  
TVP 3 Kraków, Polskie Radio 24, Polskie Radio RDC, „Do Rzeczy”, „Gazeta Krakow-
ska”, historykon.pl, historia.org.pl, dzieje.pl. Partnerem debaty Polska–Ukraina. 
Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu było Radio Wnet.

Mamy nadzieję, że doroczny Przegląd Przeszłość/Przyszłość, syntetycznie zapre-
zentowany w niniejszej publikacji, spotka się z zainteresowaniem jego adresatów: 
przedstawicieli instytucji publicznych i społecznych, świata nauki i biznesu oraz 
wszystkich tych, którzy pragną zwiększyć swoje wysiłki dla budowania pomostu 
między przeszłością a przyszłością. Z tego punktu widzenia szczególnego zna-
czenia nabiera to, co robimy właśnie teraz.

    Paweł Kurtyka, Prezes Zarządu 
    dr Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu
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Piątek, 26 sierpnia 2022 r., 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

10:30–10:45 – rozpoczęcie Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” i powitanie Gości

10:45–12:30 – debata U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej 
historiografii na świecie – diagnoza i recepty

12:30–14:15 – debata Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu 
w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii

14:15–16:00 – debata Obrazy przeszłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii 
na ekranie

16:00–17:30 – przerwa obiadowa

17:30–19:30 – debata Czego nie widać z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą 
jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej

prZeGLĄD prZeSZŁOśĆ/prZYSZŁOśĆ
27–29 sierpnia 2022 r.

proGram
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SOBOTA, 27 SIERPNIA 2022 R.
 MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

11:00–12:00 – podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem 
Nagroda im. Janusza Kurtyki

12:00–13:00 – wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatowi VI edycji oraz 
debata z Laureatem

13:00–14:00 – wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość

14:00–15:15 – przerwa obiadowa

15:15–16:15 – widowisko Niezłomny – koncert poświęcony postaci Franciszka Nie-
pokólczyckiego i toast za środowisko skupione wokół Przeglądu Przeszłość/
Przyszłość

16:15–17:00 – przerwa kawowa, rozwiązywanie zagadki Escape Room, zwiedza-
nie Dworku Milusin w Muzeum Józefa Piłsudskiego

17:00–19:00 – debata Polska–Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty two-
rzącego się sojuszu (transmisja na żywo w Radiu Wnet)

19:00–21:00 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego

21:00–23:00 – spotkanie integracyjne

NIEDZIELA, 
28 SIERPNIA 2022 R.

10:00–11:00 – możliwość zwiedzania Biblioteki im. Janusza Kurtyki (Warszawa, 
ul. Rakowiecka 37)

11:00–12:00 – Msza św. w intencji Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz środowi-
ska skupionego wokół niej (Pawilon X, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL, Warszawa, ul Rakowiecka 37)

12:30–17:30 – spacer historyczny po Warszawie Śladami Armii Krajowej w War-
szawie (zbiórka: Warszawa, ul. Rakowiecka 37)
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Opracowano na podstawie materiałów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Sulejówek, niewielka podwarszawska miejscowość, jest nierozerwalnie związana 
z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców niepodległej Polski. Piłsudski  

mieszkał bowiem w Sulejówku, wraz z żoną i córkami w dworku „Milusin”, w latach 1923–1926.  
Dom ten ufundowali Marszałkowi jego żołnierze. Dlatego właśnie w tym miejscu zbudowano  

Muzeum Józefa Piłsudskiego. Znajduje się ono w sąsiedztwie zabytkowego dworku, 
którego wnętrza są obecnie odtwarzane i będą wyglądać tak samo, jak w czasach, 

gdy Piłsudscy mieszkali w „Milusinie”. 

MuzeuM Józefa Piłsudskiego 
w suleJówku 

Większość kubatury nowoczesnego gmachu 
muzealno-edukacyjnego znajduje pod ziemią, 

by jego bryła nie zdominowała zabytkowego dworku 
i otoczenia. Budynek ten i dworek znajdują się na 
terenie parku, w którym odtworzony został również 
ogród warzywny, należący do rodziny Piłsudskich. 

Wystawa stała, Józef Piłsudski dla Rzeczypospo-
litej. 1867–1935, znajduje się w podziemnej części 
nowego budynku. Dzieli się na galerie, przedstawia-
jące kolejne etapy życia Marszałka. W rodzinie nazy-
wany był „Ziukiem” i taki tytuł ma galeria, opowiada-
jąca o jego młodości. „Wiktor” jest to nazwa galerii, 



16

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2022

nawiązującej do pseudonimu konspiracyjnego Pił-
sudskiego oraz ukazującej go jako działacza niepod-
ległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Galeria 
„Komendant” przestawia Piłsudskiego jako autora 
koncepcji zbrojnej walki o niepodległość i dowódcę 
I Brygady Legionów Polskich. Ówże stanął na czele 
odrodzonego państwa polskiego i był zwycięskim 
wodzem w wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 r., dla-
tego kolejne galerie noszą nazwy „Naczelnik” i „Mar-
szałek”. Ostatnia galeria –  „Symbol” – prezentuje 
dziedzictwo Piłsudskiego i przejawy pamięci o nim.

Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w gru-
pach. Muzeum oferuje audioprzewodniki w pięciu 
językach (polski, polski migowy, angielski, niemiecki, 
rosyjski) oraz możliwość zwiedzania z przewodnikiem. 
Bilety można kupić na miejscu lub przez Internet.

Muzeum prowadzi warsztaty muzealne dla uczniów 
na wszystkich poziomach nauczania, zarówno na 
wystawie (gdzie istnieje ścieżka rodzinna), jak 
i w salach edukacyjnych. W ofercie znajduje się pro-
gram dla rodzin, lekcje muzealne, warsztaty, opro-
wadzania angażujące, zajęcia online i konkursy. 
Wszystkie elementy oferty edukacyjnej aktualnie 
realizowane są online. 

Szczegóły dotyczące oferty muzeum oraz informa-
cje na temat zakupu biletów są dostępne na stronie 
muzeumpilsudski.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę”.

Muzeum Józefa Piłsudskiego jest instytucją kultury 
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundację Rodziny 
Józefa Piłsudskiego. 
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Pokrycie kosztów operacyjnych działań Fundacji im. Janusza Kurtyki, ukierunkowanych na pomoc Ukra-
inie, o której mowa w niniejszej sekcji, było możliwe dzięki realizacji zadania publicznego Pomoc nie 
mogła czekać. Wsparcie doraźne w pokryciu kosztów operacyjnych w związku z pomocą Ukrainie.Sfi-
nansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Przekazanie czterech aut dostawczych stronie ukraińskiej oraz poszerzenie możliwości finansowania 
zakupów w ramach projektu,  o których mowa w niniejszej sekcji, było możliwe dzięki darowiznom prze-
kazanym naszej Fundacji przez Fundację PKO Banku Polskiego w związku z realizacją projektu własnego 
specjalnego Fundacji PKO Banku Polskiego pod nazwą „#PomocDlaUkrainy”

Działania informacyjno-promocyjne oraz fundraisingowe akcji wsparcia dla Ukrainy sfinansowane 
zostały w ramach zadania „Prawda ma przyszłość”. Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć 
i historii. Etap I – przygotowanie. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030.

seKcJa I

PROO

PROO

Program Rozwoju
Organizacji 
Obywatelskich
na lata 2018–2030

wsParcie dla ukrainy
Opracowanie: Paweł Kurtyka (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Dnia 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała pełnoskalowej inwazji 
na Ukrainę, doprowadzając tym samym do wybuchu największego konfliktu 

zbrojnego w tej części Europy od końca II wojny światowej. Fundacja tego samego 
dnia wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, że solidaryzuje się z bohatersko 
walczącym narodem ukraińskim i potępiła rosyjską agresję. Nasza aktywność 
nie ograniczyła się jednak wyłącznie do tej deklaracji. 

Wojna wywołała bezprecedensową solidarność Polaków z narodem ukraiń-
skim. Była ona niezależna od barw i przekonań politycznych. Była to szczególna 
manifestacja, czym dla nas jest racja stanu – w najlepszym demokratycznym 
i powszechnym wydaniu. Czas ten sprawił, że historia i zdarzenia przyspieszyły, 
zdarzały się rzeczy przed paroma tygodniami nieoczekiwane. Jednym z takich 
zdarzeń był moment, gdy otrzymałem od Fryderyka Zolla, profesora honorowego 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tarnopolu, propozycję udziału w skoordynowanej 
akcji pomocy na rzecz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej i ludności cywilnej Ukra-
iny. Kluczowym punktem kontaktowym stał się dla nas właśnie Wydział Prawa 
tego uniwersytetu, którego pracownicy rozpoczęli aktywną służbę wojskową 
i społeczną. Od 3 marca współorganizujemy szeroko zakrojoną akcję wspar-
cia Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą, która polega na prowadzeniu zbiórki 
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pieniężnej i rzeczowej. Za zebrane darowizny dokonywane są zakupy najpotrzeb-
niejszych artykułów dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej.

Nasza inicjatywa nabrała bardzo dynamicznego charakteru. Cała pomoc konsul-
towana jest przez Fryderyka Zolla ze stroną ukraińską, stąd jesteśmy pewni, że 
przekazywane przez nas przedmioty nie są marnotrawione. Do 10 sierpnia Funda-
cja zebrała około 300 tys. złotych w środkach pieniężnych oraz przedmioty o war-
tości około 500 tys. złotych, w szczególności samochody, służące do ewakuacji 
i organizacji zaplecza logistycznego. Jednym z pierwszych ważniejszych zaku-
pów było pozyskanie auta dostawczego, które 12 kwietnia zostało dostarczone 
przedstawicielom Ukraińskiej Obrony Terytorialnej. Samochód ten jest wyko-
rzystywany do transportowania pomocy humanitarnej na terenie całej Ukrainy, 
włącznie z ogarniętym najcięższymi walkami Donbasem.

Ponadto, dzięki darowiźnie Fundacji PKO Banku Polskiego, pod koniec lipca udało 
się nam pozyskać kolejne cztery samochody, które niezwłocznie przekazano ukra-
ińskim działaczom. Aktualnie jest to największe osiągnięcie całej akcji. Pojazdy 
te, podobnie jak samochód dostawczy dostarczony w kwietniu, będą służyć trans-
portowi pomocy humanitarnej oraz udzielaniu wszelkiego wsparcia mieszkańcom 
Ukrainy, w szczególności na terenie obwodu tarnopolskiego i Donbasu. Z kolei 
środki pieniężne, pozyskane od Fundacji PKO Banku Polskiego, posłużyły do 
zakupu różnorakiego sprzętu, w szczególności – zgodnie z życzeniem partnerów 
z Ukrainy – cywilnych dronów zwiadowczych oraz przyrządów obserwacyjnych. 

Akcja wsparcia Ukrainy jest prowadzona nieprzerwanie i będzie trwać nadal. Uwa-
żamy, że pomoc naszemu sąsiadowi jest obowiązkiem państwa polskiego i sek-
tora pozarządowego, chociażby przez wzgląd na aspekty geopolityczne, które 
każą nam z obawą spoglądać na rosyjską agresję. Ponadto, bestialskie zbrodnie 
najeźdźców wyzwalają odruch pomocy ludziom będącym w potrzebie. 

Udzielanie pomocy Ukrainie było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu prywat-
nych darczyńców, którzy przekazali darowizny w wysokości około 150  tys. zło-
tych. Kwota w całości została przekazana na zakup potrzebnych artykułów. Nie-
obciążanie tych darowizn kosztami pośrednimi było możliwe dzięki wsparciu Naro-
dowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
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nagroda
iM. Janusza kurtyki

Wchodzące w skład Przeglądu podsumowanie promocji zagranicznych prac polskich historyków, 
związanych z Nagrodą im. Janusza Kurtyki – odnoszone zarówno do wydarzenia, jak i publikacji  – wpi-
suje się w projekt Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osią-
gnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w la-
tach 2019–2020, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Minister-
stwo Edukacji i Nauki) w ramach programu „DIALOG” w latach 2018–2021.

Wręczenie Nagrody Laureatowi VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz powiąza-
ne z nią teksty, dotyczące VI edycji Konkursu, wchodzące w skład niniejszej sekcji, stanowią część 
zadania publicznego Umiędzynarodowienie polskiej historiografii poprzez popularyzację najlepszych 
prac naukowych. Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu  „Społeczna odpo-
wiedzialność nauki” prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

seKcJa II
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Opracowanie: dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie), 
Łukasz Płoski (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

NaGrODa im. J. KurtYKi 
– pODSumOwaNie DOtYchcZaSOwYch DZiaŁań

w Latach 2017–2022  

Nagroda im Janusza Kurtyki jest to największy 
oraz najważniejszy obszar działalności Fun-

dacji organizowany corocznie od 2017 roku. Jego 
celem jest promocja polskiej historii i historiografii 
za granicą, a formą – przetłumaczenie wyłonionych 
w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki publi-
kacji na języki obce, następnie ich wydanie i promo-
cja na rynkach zagranicznych. Dzięki temu udaje się 
zwiększać ogólny stan wiedzy i pokonywać uprze-
dzenia w możliwie najlepszy sposób, tzn. oparty na 
rzetelnych naukowych podstawach. 

W latach 2018–2023 wybrane inicjatywy związane 
z Nagrodą im. Janusza Kurtyki stanowią projekt 
Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwięk-
szenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy 
poprzez poszerzenie dostępności językowej i promo-
cję najlepszych pozycji w latach 2019–2020. Został 
on sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (od 2021 r. – Ministerstwem Edu-
kacji i Nauki) w ramach programu „DIALOG” w latach 
2018–2021.

O Nagrodzie im. Janusza Kurtyki

Inicjatywy związane z Nagrodą im. Janusza Kurtyki 
przebiegają rokrocznie według podobnego schematu. 
Rokrocznie ogłaszany jest Konkurs, w którym wziąć 
udział mogą przedstawiciele nauk humanistycznych, 
społecznych i prawnych, będący autorami monogra-
fii, wpisujących się w tematykę Konkursu w danym 
roku. Zespół Konkursowy bada wszystkie zgłoszenia 

pod kątem formalnym i merytorycznym. Na podsta-
wie jego rekomendacji, Rada Programowa Fundacji 
kieruje pięć wybranych prac do recenzji. Przygoto-
wuje je Komisja Recenzentów, składająca się z wybit-
nych znawców konkursowej tematyki. Na podstawie 
recenzji, Rada Programowa dokonuje w anonimowym 
głosowaniu wyboru Laureata. Dzięki tej trzyetapo-
wej, rygorystycznej procedurze, opartej o naukowe 
metody i przesłanki, gwarantujemy najwyższy poziom 
promowanych za granicą prac.

Dla zwiększenia prestiżu Konkursu, nagłośnienia 
wyróżnionej książki w Polsce, ale także przygotowa-
nia gruntu pod promocję zagraniczną, po wybraniu 
Laureata, Fundacja organizuje uroczystą galę kon-
kursową, która gromadzi wybitnych przedstawicieli 
życia społecznego, politycznego oraz świata nauki 
i biznesu. W edycjach Konkursu z lat 2017–2019, wyda-
rzenie było organizowane w Pałacu Belwederskim 
we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Edycje 
z lat 2020–2021 zwieńczone zostały galą wręczenia 
Nagrody podczas Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, 
zorganizowanego przez Fundację w Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. 

Nagrodzona praca jest następnie tłumaczona na 
wybrane języki kongresowe i wydawana za granicą, 
we współpracy z uznanym zachodnim wydawnictwem 
naukowym. Publikacji towarzyszą spotkania promo-
cyjne organizowane przez Fundację wespół z waż-
nymi ośrodkami naukowymi Zachodu.
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KONKurSY 
O NaGrODę im. JaNuSZa KurtYKi 

w Latach 2017–2021 

W latach 2017–2021 przeprowadzono pięć edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. 
Dzięki nim stała się możliwa promocja polskiej historiografii za granicą. Za jej realizację w latach 

2019–2022 odpowiadała Fundacja.
 

Do Konkursu w dotychczasowych edycjach zgłoszono 124 prace.
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Laureatem I edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został prof. 
Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, Polska Akademia Nauk, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), autor pracy pt. „To co 
widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powo-
jenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (IH PAN, PTH, Wydaw-
nictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 350).

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał prof. Mieczysław Nurek (Uniwersytet 
Gdański) za książkę pt. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie po II wojnie światowej (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, ss. 718). 

Dzięki staraniom Fundacji, nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka, na rynku 
polskim ukazało się nowe wydanie pracy prof. Wolszy pod zmienionym 
tytułem: Dotyk Katynia. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytują-
cych Katyń w 1943 roku (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018, ss. 349). 

W 2018 r., we współpracy z Carolina Academic Press w Stanach Zjedno-
czonych, wydane zostało angielskie tłumaczenie książki prof. Wolszy 
pt. Encounter with Katyn. The Wartime and Postwar Story of Poles who 
Saw the Katyn Site in 1943 (Janusz Kurtyka Foundation, Carolina Acade-
mic Press, Durham 2018, ss. 421). 

Edycja I 2017: 
prZeStrZeń mięDZY DwOma tOtaLitarYZmami

– Dramat SpOŁecZeńStwa i pańStwa
polskieGo w XX w.
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Edycja II 2018:
prZeStrZeń pOLSKieJ NiepODLeGŁOści

Laureatem II edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet 
Jagielloński), autor pracy pt. Wielka Wojna Polaków 1914–1918 (WN PWN, Warszawa 2018, ss. 452). 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymała dr Justyna Dudek (Instytut Pamięci Narodowej) za książkę pt. Marian 
Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant (IPN, Lublin 2016, ss. 382). 

W 2021 r., we współpracy z wydawnictwem naukowym Peter Lang, wydane zostały dwa przekłady dzieła 
prof. Chwalby, w języku angielskim i niemieckim:

The People of Poland at War: 1914–1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 426); 

Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914–1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, 
Warschau 2021, ss. 442). 
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Edycja III 2019:
pOLSKa: wOJNa i GraNice

w XX w.
Laureatem III edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został dr Damian K. Markowski  (Instytut 
Pamięci Narodowej), autor pracy pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2019, ss. 479). 

W 2021 r., we współpracy z wydawnictwem naukowym Peter Lang, wydane zostały dwa przekłady mono-
grafii dr. Markowskiego, w języku angielskim i niemieckim:

Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 412); 

Zwei Aufstände. Die Schlacht um Lemberg 1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, 
ss. 456). 
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Edycja IV 2020:
wObec SYStemu SOwiecKieGO 
i iDeOLOGii KOmuNiStYcZNeJ

Laureatem IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet 
Jagielloński, Polska Akademia Nauk), autor pracy pt. Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appe-
asement (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 606). 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał dr hab. Bogusław Kopka (Instytut De Republica) za książkę pt. Gułag nad 
Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 264). 

W 2023 r., we współpracy z wydawnictwem naukowym Routledge, winien ukazać się przekład monografii 
prof. Nowaka w języku angielskim.
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Edycja V 2021:
paKt hitLer-StaLiN. GeNeZa i KONSeKweNcJe 

SOJuSZu NiemiecKO-SOwiecKieGO

Laureatem V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został dr Sławomir Dębski (Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych), autor pracy pt. Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 
1939–1941 (PISM, Warszawa 2007, ss. 800). 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał prof. Marek Kornat (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego) za książkę pt. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbli-
żenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej (PISM, Warszawa 2002, ss. 808). 

Fundacja koordynuje obecnie proces tłumaczenia i wydania pracy dr. Dębskiego w języku angielskim.
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W związku z wręczeniem prof. Wolszy Nagrody 
im. Janusza Kurtyki, 23 listopada 2017 r. Fun-

dacja, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, 
zorganizowała w Belwederze konferencję naukową 
pt. Dotyk Katynia. Zbrodnia Katyńska w perspekty-
wie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje. 
Wzięli w niej udział czołowi znawcy tematu z Polski 
i Rosji: prof. Tadeusz Wolsza, prof. Wojciech Mater-
ski (Polska Akademia Nauk), prof. Boris Sokolov 
(Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwer-
sytet Warszawski), dr Witold Wasilewski (Instytut 
Pamięci Narodowej) oraz dr Aleksander Gurjanow 
(Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie). 

Kolejne etapy I edycji Konkursu oraz tłumaczenie 
książki prof. Wolszy zrealizowano dzięki wsparciu 
Fundacji PZU, Polskiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych S.A. oraz Muzeum Historii Polski w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”.

prOmOcJa
pOLSKieJ hiStOriOGrafii 

Za GraNicĄ

Pokłosiem wspomnianej konferencji i jej rozsze-
rzeniem była wieloautorska monografia naukowa 
w języku angielskim, wydana w 2020 r. razem z Insty-
tutem Pamięci Narodowej, podsumowująca pol-
skie i światowe badania nad Katyniem do 2018 r.: 
The Katyń Massacre. Current Research  (red. D. Bęb-
nowski, F. Musiał, The Institute of National Remem-
brance, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw–Cra-
cow 2020, ss. 240). Książka została rozdystrybu-
owana do ważniejszych bibliotek i placówek nauko-
wych w takich krajach jak: Australia, Białoruś, Cze-
chy, Francja, Izrael, Kanada, Litwa, Niemcy, Polska, 
Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
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Razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Mini-
sterstwem Edukacji i Nauki), w ramach programu „DIALOG”, możliwe 

stało się przeprowadzenie szeregu inicjatyw związanych z wymienionymi 
edycjami Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Przeprowadzono galę 
wręczenia Nagrody dr. Markowskiemu, przetłumaczono na języki angiel-
ski i niemiecki oraz wydano, wspólnie z międzynarodowym wydawnictwem 
naukowym Peter Lang, nagrodzone w II i III edycji Konkursu prace prof. 
Chwalby i dr. Markowskiego. Działania te stały się podwaliną pod spotka-
nia promujące polską historiografię za granicą, które trwać będą jeszcze 
w 2022 r. Warto je przybliżyć.

W 2019 r. zorganizowano cykl sześciu spotkań promocyjnych w wiodących 
ośrodkach intelektualnych Stanów Zjednoczonych z udziałem prof. Wol-
szy i delegacji Fundacji. Każde z nich składało się z wykładu autora oraz 
dyskusji nad książką. Uzupełnieniem były prezentacje anglojęzycznej bro-
szury, informującej o projekcie i książce (zatytułowanej Gene of Freedom) 
oraz filmu nagranego w nowoczesnej konwencji book trailer. Spotkania 
były następujące: 

umięDZYNarODOwieNie 
pOLSKieJ hiStOriOGrafii 

we wSpóŁpracY 
Z miNiSterStwem eDuKacJi i NauKi
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13	listopada
University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger, tytuł 
sesji: The Katyn Massacre as a Component of the Memory of the 20th 
Century’s Totalitarianism and of the Identity of Poles;

14 listopada
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, gospodarz: 
Iwona Drąg-Korga, tytuł sesji: Witnesses of the Truth and Their Legacy. 
Polish Historical Policy as Exemplified in the Publication of Professor 
Tadeusz Wolsza’s ”Encounter with Katyn”;

16 listopada
wywiady dla Polskiego Radia 1030 Chicago oraz Radia Polski.FM, Chi-
cago;

17 listopada
Polish National Alliance, Chicago, spotkanie dla Polonii, tytuł sesji: 
Katyń: Świadkowie prawdy i ich spuścizna. Polska polityka historyczna 
w kontekście wydania przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książki 
„Encounter with Katyn” Tadeusza Wolszy;

18–20	listopada
National Press Club, Waszyngton, międzynarodowa konferencja histo-
ryczna Poland First to Fight, stoisko promocyjne Fundacji, prezentacja 
sylwetki autora i jego książki podczas obrad, referat prof. Wolszy na 
temat międzynarodowych aspektów zbrodni katyńskiej (19 listopada);

18	listopada
Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton, gospo-
darz: prof. Jakub Tyszkiewicz, tytuł sesji: The Sovietization of East 
Central Europe as Exemplified by the Katyn Massacre;

18	listopada
Ambasada Indii, Waszyngton, promocja książki podczas przyję-
cia i transmisji filmu A Little Poland in India (reż. Annu Radha), historii 
Jama Saheb Digvijaysinhjiego, zwanego dobrym Maharadżą, który ura-
tował ponad tysiąc polskich sierot ewakuowanych z terenów Związku 
Sowieckiego;

19	listopada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Waszyngton, promocja książki 
podczas przyjęcia;

20	listopada
Institute of World Politics, Waszyngton, gospodarz: prof. Marek Jan 
Chodakiewicz, tytuł sesji: International Aspects of the Katyn Massacre.  
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28	czerwca 
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk,	Berlin,	tytuł	
sesji:	Gegenseitige Wahrnehmung, Beziehungsgeschichte und Dialog im 
deutsch-polnischen Forschungskontext,	dyskutanci:	prof.	Natali	Steg-
mann	(Uniwersytet	w	Ratyzbonie),	dr	hab.	Jochen	Böhler	(Uniwersytet	
Friedricha	Schillera,	Imre	Kertész	Kolleg,	Jena),	moderator:	dr	Iwona	
Dadej	(Centrum	Badań	Historycznych	Polskiej	Akademii	Nauk	w	Berli-
nie);

8	listopada 
Institute of World Politics,	Waszyngton,	tytuł	sesji:	International 
Aspects of the First World War and the Battle for Lwów/L’viv;

18	listopada 
Central Connecticut State University,	New	Britain,	tytuł	sesji:	The 
Polish Understanding of  Independence – Meeting with Polish historians 
Professor Andrzej Chwalba and Dr. Damian K. Markowski;

23	listopada 
Uniwersytet w Ratyzbonie,	tytuł	sesji:	Der Erste Weltkrieg und die 
Nationen in den Grenzen des Imperiums. Der polnische Kontext;

2	grudnia 
Uniwersytet w Bonn,	tytuł	sesji:	Perspektiven. Ein Gespräch über den 
Ersten Weltkrieg mit Prof. Andrzej Chwalba;

7	grudnia 
University St. Thomas,	Houston,	tytuł	sesji:	World War I and the Battle 
for Lwów: The impact on Polish Identity.

Dzięki współpracy Fundacji z prof. Jackiem Tebinką 
(Uniwersytet Gdański), książka Laureata dotarła 
również do przedstawicieli innych ośrodków akade-
mickich na świecie: prof. Thomasa Wegenera Friisa 
(University of Southern Denmark, Odense), prof. 
Erika Kulaviga (University of Southern Denmark, 
Odense), prof. Michaela Goodmana (King’s College 
London), prof. Bernda Schaefera (George Washing-
ton University, Waszyngton), dr. Ivo Juurveego 

(International Centre for Defence and Security, Tal-
lin), Karla L. Klevego (Norwegian National Aviation 
Museum, Bodø) oraz Marka Kramera (Harvard Uni-
versity, Cambridge).

W 2021 r., we współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi, zorganizowano w formie zdalnej nastę-
pujące spotkania promocyjne dedykowane książkom 
prof. Chwalby i dr. Markowskiego:
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Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej, w 2022 r. możliwe było zorgani-
zowanie spotkania w Londynie. Odbyło się ono 28 maja i zostało zorga-
nizowane we współpracy z Polską Wspólnotą w Wielkiej Brytanii oraz 
Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Dalsza promo-
cja prac prof. Chwalby i dr. Markowskiego obejmie w najbliższym cza-
sie spotkania w formie zdalnej lub stacjonarnej m.in. w następujących 
ośrodkach naukowych:

Center for Russian, East European and Eurasian Studies, University of 
Kansas, Lawrence;

School of Slavonic and East European Studies, University College Lon-
don;

Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton;

Uniwersytet Wiedeński, we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu.
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W 2022 r. temat VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki brzmiał: 
Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dzie-
dzictwo. Napłynęły łącznie 24 prace. Laureatem został dr Przemysław Ben-
ken (Instytut Pamięci Narodowej) za książkę pt. Tajemnica śmierci Jana Rodo-
wicza „Anody”  (IPN, Warszawa 2016, ss. 256).

konkurs 
O NaGrODę im. JaNuSZa KurtYKi 

Edycja VI 2022
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Okoliczności śmierci Jana Rodowicza „Anody” wciąż budzą kontrower-
sje. Do dziś nie znamy ostatecznej, wiarygodnej przyczyny jego śmierci. 
Przemysław Benken w swojej pracy naukowej przybliża czytelnikowi 
wszystkie hipotezy dotyczące tego zdarzenia. Dnia 24 grudnia 1948 r. 
Rodowicz został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa i przewieziony do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego, gdzie poddano go brutalnemu śledztwu. Autor przedstawia opraw-
ców „Anody”. Istotną rolę w śledztwie odegrał oficer Departamentu V 
MBP, Wiktor Herer. Wśród jego „metod” śledczych Herera były nie tylko 
tortury fizyczne, ale również przemoc psychiczna, która miała złamać 
Rodowicza. Przesłuchania prowadzone przez Herera autor określa jako 
„najcięższe chwile w życiu Rodowicza”. Wielu kolegów „Anody” po latach 
wspominało, że podczas śledztwa prowadzonego przez Herera myśleli 
o samobójstwie. Zdaniem Benkena, uwiarygadnia to wersję o samobój-
czej śmierci Rodowicza.

Autor poddał analizie inne hipotezy dotyczące śmierci „Anody”. Wiele 
emocji budziła wersja  o zastrzeleniu Rodowicza podczas przesłucha-
nia. Część poszlak wskazywała, że mógł zginąć w wyniku pobicia przez 
śledczych. Kolejna wersja zakładała, że „Anoda” został zakatowany przez 
funkcjonariuszy, kiedy podjął nieudaną próbę ucieczki. 

Jan Rodowicz „Anoda” zginął 7 stycznia 1949 r. w niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach. Książka Przemysława Benkena w sposób usystematy-
zowany przedstawia czytelnikowi mocne i słabe punkty każdej z hipotez. 
Dzięki temu to czytelnik samodzielnie może wyrobić sobie zdanie na ten 
temat. Książka zawiera również bogaty materiał źródłowy, zaprezento-
wany w aneksie. 

Kwerenda w Archiwum IPN i Archiwum Akt Nowych pozwoliła dotrzeć do 
nowych informacji, dotyczących śledztwa w sprawie „Anody”, ale również 
agenturalnego rozpracowania Rodowicza i jego środowiska przez infor-
matorów aparatu bezpieczeństwa. 

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie)

Dr Przemysław Benken
– historyk i politolog, absolwent 
stosunków międzynarodowych 
i politologii na Uniwersytecie 
Szczecińskim, doktorat obronił na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Od 2012 r. pra-
cownik Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Szczecinie, obecnie gł. spe-
cjalista w Oddziałowym Biurze 
Badań Historycznych. Przez kilka 
lat prowadził zajęcia dydaktyczne 
na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Zainteresowa-
nia badawcze: historia wojskowa 
XIX–XX w. (m.in. II wojna indochiń-
ska) i najnowsza historia Polski 
ze szczególnym uwzględnieniem 
komunistycznego aparatu bezpie-
czeństwa. Autor dziesięciu ksią-
żek naukowych i popularnonau-
kowych (m.in. Wypadki gryfickie 
1951 r., Szczecin 2014; Ofensywa Tet 
1968. Studium militarno-polityczne, 
Szczecin 2014; Hamburger Hill 1969, 
Warszawa 2016; Tajemnica śmierci 
Jana Rodowicza „Anody”, War-
szawa 2016; Wojenna odyseja Zbi-
gniewa Piaseckiego ps. „Czekolada”, 
Szczecin 2021) oraz blisko stu arty-
kułów naukowych.

naGroda
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Recenzja konkursowa książki

Środowisko historyków, badających dzieje Armii Krajowej od lat zajmował spór, 
dotyczący ostatnich chwil życia porucznika Jana Rodowicza „Anody”. „Anoda” 
– jeden z legendarnych żołnierzy warszawskiego Kedywu, uczestnik licznych 
akcji zbrojnych i propagandowych, żołnierz powstania warszawskiego, a wresz-
cie także i trzeciej konspiracji, zginął w nie do końca wyjaśnionych okoliczno-
ściach podczas śledztwa prowadzonego w gmachu Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Na temat wersji jego 
śmierci rozgorzały dyskusje, zarówno w środowisku akademickim, jak i w krę-
gach kombatanckich. Ostatnim i najbardziej aktualnym głosem w tym temacie 
pozostaje właśnie niniejsza książka, napisana przez pracownika naukowego 
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. 

Książka Przemysława Benkena jest próbą rozwiązania wspomnianej zagadki. 
Autor dysponował niezbędnym doświadczeniem i rozległą wiedzą, aby poku-
sić się o próbę rozwikłania tej arcyciekawej strony historii. Recenzowana praca 
składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, aneksu źródłowego, 
streszczenia w języku angielskim, wykazu skrótów, bibliografii i indeksu osób. 
Liczy ogółem 256 stron, niewiele, jednak – jak się okazuje – wystarczająco, 
by w sposób zasadniczy opisać podjęty temat. Wstęp stanowi dość obszerny 
opis tła historycznego, począwszy od losów żołnierzy Zgrupowania AK „Rado-
sław”, po nakreślenie głównych założeń operacji rozpracowania środowiska 
post-akowskiego przez organy bezpieczeństwa komunistycznego państwa 
polskiego. Naturalną kontynuacją wstępu jest rozdział pierwszy, w którym 
kontynuowano narrację o działaniach bezpieki wobec byłych żołnierzy bata-
lionu „Zośka”, a także przedstawiono losy powojenne Jana Rodowicza aż do 
chwili jego aresztowania. Najważniejszym fragmentem pracy jest rozdział 
drugi, poświęcony aresztowaniu „Anody”, śledztwu, jakiemu został poddany 
oraz jego tragicznej śmierci. Kluczowym jest tutaj rozłożenie przez autora na 
czynniki pierwsze hipotez odnośnie śmierci głównego bohatera książki, do któ-
rych Przemysław Benken zaliczył: śmierć  przez  zastrzelenie,  umyślne  pobi-
cie  ze  skutkiem  śmiertelnym, nieumyślne pobicie ze skutkiem śmiertelnym, 
skatowanie po nieudanej próbie ucieczki i skok samobójczy wymuszony prze-
biegiem śledztwa. Rozdział trzeci pełni niejako rolę uzupełniającą, gdyż opi-
suje późniejsze losy funkcjonariuszy UB zaangażowanych w działania prze-
ciwko Janowi Rodowiczowi.

Od pierwszych stron publikacji można odczuć, iż autor posiada niemały talent 
pisarski, sprawnie wciągając czytelnika w opisywaną fabułę. Z informacji, 
pochodzących z dokumentów bezpieki, zgromadzonych w Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz ze źródeł uzupełniających, Przemysław Benken 
stworzył wartką fabułę, z polotem opisując kolejne hipotezy i możliwości roz-
woju wypadków. Ostatecznie, za najbardziej prawdopodobną wersję śmierci 
„Anody” uznał [n]ieumyślne  pobicie  ze  skutkiem  śmiertelnym i skok samo-
bójczy wymuszony przebiegiem śledztwa. W odniesieniu do tych słów warto 
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zdobyć się na pewną polemikę. Zastosowanie powyższej kolejności wydaje się 
bowiem nietrafione i zmieniające de facto sens. Trudno uznać, że bestialskie 
pobicie Jana Rodowicza podczas brutalnie prowadzonego śledztwa miało cha-
rakter nieumyślny.

Benkenowi chodziło, jak sądzę, o to, że skutki pobicia wykroczyły poza zamiary 
śledczych. Nie zamierzali oni prawdopodobnie zakatować Rodowicza w śledz-
twie, a przynajmniej jeszcze nie na tak stosunkowo wczesnym jego etapie. Cho-
dzić im musiało o to, by wywrzeć na przesłuchiwanym odpowiednią presję, jak 
to w iście ironicznych słowach określono w jednym z podręczników śledczych 
NKWD. Sytuacja mogła wymknąć im się spod kontroli, gdy zmasakrowany Rodo-
wicz zdecydował się raczej umrzeć w wyniku samobójczego skoku, niż prze-
żywać kolejne maltretowanie fizyczne i psychiczne, jakiego dopuszczali się 
ubeccy zwyrodnialcy. Jak wspomniano, to jedynie jedna z kilku wersji opisa-
nych przez Autora. Mój wtręt dotyczył tu natomiast pewnej nieścisłości języko-
wej. Chwilami podczas lektury można wręcz odnieść wrażenie, iż autor z lubo-
ścią odtwarza misternie tkane plany aparatu bezpieczeństwa wokół jego usta-
leń, udokumentowane materiałami. Dobrze uargumentowane przypuszczenia 
są istotne zarówno dla sprawy śmierci „Anody”, jak i – szerzej pojmując – agen-
turalno-śledczego rozpracowania całej społeczności byłych żołnierzy Bata-
lionu AK „Zośka” w dobie stalinizmu. Jednocześnie autorowi należy się wysoka 
ocena za bezbłędny warsztat i znajomość kulisów pracy ze źródłami wytworzo-
nymi przez aparat bezpieczeństwa. Słusznie wskazał on na rozmaite powody 
podejmowania przez byłych żołnierzy AK współpracy z UB. A przecież to wła-
śnie informacje przekazane UB przez tajnych informatorów, byłych żołnierzy 
niepodległościowego podziemia, stanowiły ostateczne motywy, jakie przechy-
liły szalę w postaci podjęcia przez UB decyzji o aresztowaniu Rodowicza, które 
skończyło się jego tragiczną śmiercią.

Tytułem podsumowania chciałbym podkreślić, iż recenzowana praca jest mono-
grafią dojrzałą i wartościową. Stanowi cenny przyczynek do badań nad powo-
jennymi losami pokolenia Kolumbów na przykładzie jednej z najbardziej war-
tościowych jednostek, jakie to pokolenie było zdolne wydać spośród młodej 
inteligencji Warszawy.  

Odrębną kwestią pozostaje natomiast pytanie, w jakim stopniu recenzowana 
książka wpisuje się w główny wymóg konkursowy Nagrody im. Janusza Kur-
tyki, jakim jest promocja osiągnięć polskiej nauki historycznej poza granicami 
kraju. Z jednej bowiem strony, praca dotyka niezwykle ważnego zagadnienia 
powojennej martyrologii kwiatu Polskiego Państwa Podziemnego. Z drugiej jed-
nak, jest to książka o charakterze nieomal śledczym, skoncentrowana głów-
nie na historii życia jednej osoby i przypadku jej śmierci. W żadnym wypadku 
nie chcę, by potraktowano to stwierdzenie jako zarzut, ale tego rodzaju wąski 
format tematyczny może się okazać niewystarczająco ogólny i atrakcyjny dla 
zachodniego grona odbiorców. 

dr Damian Karol Markowski (Instytut Pamięci Narodowej) 
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Monografia Kazimierza Krajewskiego ukazuje cało-
ściowo dzieje Armii Krajowej na Kresach Wschod-
nich okresu II wojny światowej i na początku rządów 
komunistów. Autor podkreśla, że Kresy Wschod-
nie to ponad połowa terytorium II Rzeczypospoli-
tej, czego może przy pierwszym skojarzeniu sobie 
nie uświadamiamy. Książka składa się z czterech 
części, w których kolejno autor omawia: konspira-
cję Polaków pod okupacją sowiecką, losy konspira-
cji po okupacją niemiecką, akcję „Burza” i działal-
ność podziemną na Kresach w okresie 1944–1952. 
Dominującą częścią książki są zmagania wojskowe, 
ale autor ukazuje również skomplikowane relacje 
etniczne na tych terenach. Krajewski snuje opo-
wieść o Kresach Wschodnich językiem przystęp-
nym z widoczną sympatią do Kresowiaków. Należy 
jednak podkreślić, że nie stroni on od krytycznych 
ocen dowódców czy operacji zlecanych przez cen-
tralę w Warszawie. Opisuje rzetelnie trudną sytu-
ację, w której znaleźli się konspiratorzy na Kresach. 
Pozbawieni wsparcia ze strony zachodnich alian-
tów, mimo wszystko podejmują nierówną walkę. Jak 

pOZOStaŁe KSiĄżKi fiNaŁOwe

sam autor pisze „bitwa o polskie Kresy Wschodnie 
po katastrofie akcji „Burza” była przegrana, jesz-
cze zanim się rozpoczęła”. Książka została napi-
sana w oparciu o bogatą bazę źródłową. Autor ustala 
liczbę kresowych konspiratorów pod koniec oku-
pacji niemieckiej na ponad 80 tysięcy zaprzysię-
żonych żołnierzy, z czego prawie 33 tysiące pod-
jęło walkę w ramach akcji „Burza”. Słusznie zwraca 
uwagę na trudności sytuacji konspiracji na Kresach 
w porównaniu z innymi obszarami na ziemiach pol-
skich. Na Kresach głównym czynnikiem, determinu-
jącym działania AK byli Sowieci. Mimo rozbicia kon-
spiracji, nie udało się Polaków wynarodowić, choć 
– jak zwraca uwagę autor – „kresowi Polacy muszą 
nadal prowadzić [walkę], by zachować swą narodową 
tożsamość”. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację za naszą wschodnią gra-
nicą. Krajewski podkreśla, że dramatyczną historię 
Kresów i Kresowiaków, którą opisuje, trudno znaleźć 
w szkolnych podręcznikach. Tę właśnie lukę wypeł-
nia książka. Jest podręcznikiem dla tych, którzy inte-
resują się kresową konspiracją.

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochow-
skiego w Gołotczyźnie)

Krajewski Kazimierz, 
Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 928. 



43

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2022

Recenzja konkursowa książki

Autor recenzowanej monografii, Kazimierz Krajewski, pracownik naukowy Insty-
tutu Pamięci Narodowej, to jeden z najwybitniejszych w kraju badaczy, zajmu-
jących się zagadnieniem pierwszej i drugiej konspiracji na ziemiach polskich 
w latach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Bez cienia wątpliwości 
można tu również skonstatować, że historyk obdarzył szczególnym zaintere-
sowaniem Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 oraz obszar 
pomiędzy Wisłą a Bugiem po 1945 r. W swoich cennych badaniach odwołuje się 
do również do tematyki patriotycznej, sięgającej wieków XVIII i XIX. 

Z jego obszernego dorobku wskazałbym na następujące monografie, studia 
i artykuły: Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, Warszawa 1993;  Na Ziemi Nowogródz-
kiej. „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997; Jan Borysewicz 
„Krysia”, „Mściciel 1913–1945, Warszawa 2013; Ziemia Nowogródzka i Grodzień-
ska. Polskie cmentarze i groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej okresu 
walk o niepodległość XVIII–XX w., Toruń 2004; Warszawski Okręg Zrzeszenia WiN, 
[w:] Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947, red. T. Łabuszewski, Warszawa 
2018; Polskie, ukraińskie, białoruskie i litewskie podziemie niepodległościowe za 
Zachodniej Białorusi, [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspira-
cji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, 
red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008; Pułkownik Jan Szczurek-Cergowski, 
komendant Obszaru Zachodniego AK–DSZ–WiN, [w:] Obszar Zachodni Zrzeszenia 
WiN 1945, red. K. Krajewski, Warszawa 2019; wspólnie z Tomaszem Łabuszew-
skim: Białostocki Okręg AK–AKO (VII 1944 – VIII 1945), Warszawa 1997; Polegli na 
straconych posterunkach. Z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 
na Kresach II Rzeczypospolitej (1944–1956), Augustów 2013; „Łupaszka”, „Młot”, 
„Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952), Warszawa 2002. 

Kazimierz Krajewski pomieścił również, oprócz wymienionych wyżej publika-
cji, dziesiątki artykułów popularno-naukowych w „Biuletynie Instytutu Pamięci 
Narodowej” i „Biuletynie Informacyjnym. Miesięczniku Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej”. Biorąc pod uwagę cały pionierski dorobek dr. Kazimie-
rza Krajewskiego, można stwierdzić, że wszedł on już na stałe do obiegu nauko-
wego badaczy, zajmujących się historią polityczną XX stulecia. 

Już okładka recenzowanej pracy sugeruje tematykę rozważań. Czytelnik 
dostrzega na niej dowództwo 5. Brygady Wileńskiej, wśród którego dominuje 
na pierwszym planie oczywiście rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Dobór 
ikonografii nie był przypadkowy, wszak to właśnie 5. Brygada Wileńska odbyła 
marszrutę, której początek znajdował się na Wileńszczyźnie, zaś później żoł-
nierze mieli za sobą konspirację i walki na Białostocczyźnie, Mazurach i Pod-
lasiu. Była to w pewnym sensie egzemplifikacja w ogóle losów żołnierzy kre-
sowych na przełomie wojny i pokoju, w obliczu wycofującego się Wehrmachtu 
i zbliżającej się ze wschodu Armii Czerwonej oraz NKWD. 
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Jeśli chodzi o zakres chronologiczny, to omawiana tu praca obejmuje okres od 
1939 r. do początku lat 50. Cezura początkowa związana jest z rozpoczęciem 
konspiracji niepodległościowej na Kresach Wschodnich, które znalazły się 
pod sowiecką okupacją. Górna, jak zauważył autor, dotyczy ostatnich leśnych 
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie w 1953 r. Autor wydzielił w pracy cztery 
części. Pierwsza obejmuje okres za pierwszego Sowieta w latach 1939–1941. 
Druga jest związana z okupacją kresów przez Niemców w latach 1941–1944. 
Trzecią stanowi szczegółowe spojrzenie historyka na problem akcji „Burza” na 
Kresach Wschodnich. Z kolei ostatnia jest to działalność konspiracji niepod-
ległościowej za drugiego Sowieta w latach 1944–1945 i po zakończeniu wojny, 
już na terytorium włączonym do Związku Sowieckiego. Józef Stalin dokonał 
tego zresztą za przyzwoleniem wielkich mocarstw – USA i Wielkiej Brytanii. Na 
dodatek, nasi wojenni sojusznicy nie tylko poświęcili Polskę, ale i całą Europę 
Środkowo-Wschodnią, włącznie do tzw. żelaznej kurtyny. Obszar zajęty przez 
Armię Czerwoną i NKWD został poddany brutalnej sowietyzacji. 

Jeśli chodzi o bazę źródłową, to biorąc pod uwagę datę edycji monografii w 2015 r., 
jest to wizytówka pracy. Autor przeprowadził szeroko zakrojone badania archi-
walne i biblioteczne. Chociaż brak bibliografii stanowi pewien kłopot w prze-
śledzeniu wykorzystanych źródeł. O ile nie mylę się, to z dostępnych w poło-
wie drugiego dziesięciolecia XXI w., zabrakło mi m.in. najważniejszych publi-
kacji z dorobku Dariusza Roguta na temat losów żołnierzy drugiej konspiracji 
z Wileńszczyzny wywiezionych do sowieckich łagrów (np. w Miedniki Królew-
skie, Riazań itd.) oraz Stanisławy Lewandowskiej poświęconych rozmowom 
dowództwa Armii Krajowej z Niemcami przed zbliżającą się Armią Czerwoną 
(materiał pomieszczony w „Dziejach Najnowszych”). Była również dostępna 
już praca Jerzego Ślaskiego na temat obozu w Skrobowie (Skrobów. Dzieje 
Obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944–1945). W ogóle nie pojawił się w rozważa-
niach wątek dotyczący obozów NKWD w Trzebusce Małopolskiej i Bakończy-
cach pod Przemyślem, do których trafili żołnierze AK ze Lwowa i z okolic. Żoł-
nierze Władysława Filipkowskiego byli ofiarami kolejnej po Wilnie prowokacji 
Armii Czerwonej z zamiarem ich aresztowania i internowania. Można skonsta-
tować, że była to sowiecka inicjatywa zminimalizowania skutków akcji „Burza”. 

W chwili obecnej listę prac, które można byłoby jeszcze wykorzystać, uzupeł-
niłbym np. o monografię Grzegorza Motyki pt. Na białych Polaków obława, Toma-
sza Balbusa nt. Sergiusza Kościałkowskiego ps. Fakir oraz Dariusza Jarosiń-
skiego pt. Historie kresowych żołnierzy wyklętych. Sporo publikacji wydał rów-
nież Instytut Pamięci Narodowej na temat drugiej konspiracji. Kazimierz Kra-
jewski był zresztą niektórych współautorem. 

Pracę Kazimierza Krajewskiego wyróżnia wysoki poziom szczegółowości. Każdy 
z opisywanych wątków doczekał się wyjaśnienia, jeśli chodzi o genezę wyda-
rzenia, jej przebieg i konsekwencje (np. operacja Ostra Brama, akcja „Burza”, 
szlak bojowy 27. Wołyńskiej Brygady Piechoty, liczący, bagatela, około 600 
km, rozbicie struktur organizacji NIE na Kresach Południowo-Wschodnich). 
Autor nie unika danych liczbowych (np. dotyczących liczebności poszczegól-
nych oddziałów AK oraz, co należy uznać za nader ważne, liczby ofiar po obu 
stronach walki), których ustalenie wymagało wnikliwych poszukiwań. Mam tu 
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na myśli dziesiątki opisywanych potyczek i bitew, których przebieg Autor nie 
tylko barwnie opisał, lecz dodatkowo skwitował danymi liczbowymi, dotyczą-
cymi poległych, rannych i zaginionych. Sporo miejsca na stronicach monografii 
doczekali się żołnierze Armii Krajowej, począwszy od dowódców (np. poszcze-
gólnych okręgów: Wilno, Nowogródek, Lwów, Stanisławów, Białystok, Tarno-
pol, Wołyń, Inspektorat Grodno oraz kilkanaście obwodów), skończywszy na 
ich podwładnych. Kazimierzowi Krajewskiemu udało się odtworzyć ich biogra-
fie, niejednokrotnie dramatyczne, zarówno wojenne oraz przed- i powojenne. 
Dość tu wskazać na losy nie tylko pułkowników i majorów, ale i na oficerów niż-
szych rangą. Generalnie, uznaję tę cześć rozważań za bardzo cenną. Czytelnik 
może zapoznać się z losami takich kresowych bohaterów, jak np. Jan Boryse-
wicz „Krysia”, Władysław Filipkowski „Cis”, Gracjan Fróg „Szczerbiec”, Włady-
sław Herman „Felczer”, Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, Jan Kiwerski „Oliwa”, 
Władysław Kochański „Bomba”, Aleksandr Krzyżanowski „Wilk”, Władysław 
Liniarski „Mścisław”, Antoni Olechnowicz „Podhorecki”, Adolf Pilch „Dolina”, 
„Góra”, Kazimierz Sawicki „Prut”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” i Czesław 
Zajączkowski „Ragner”. 

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że Autor zadbał o precyzję wypowiedzi. Nar-
rację prowadzi językiem barwnym i zrozumiałym dla czytelnika. Nie unika przy 
tym celnie dobranych cytatów z dokumentów i memuarystyki. W zasadzie sko-
rygowałbym tylko zdanie na str. 562: „4 stycznia 1944 r. w rejonie Sarn frontowe 
wojska sowieckie przekroczyły dawną granicę państwa i weszły na teryto-
rium II Rzeczypospolitej”. Z punktu widzenia władz RP była to granica aktualna 
i przekaz w brzemieniu oryginalnym może budzić pewne wątpliwości. Wystar-
czy zanotować, że 4 stycznia 1944 r. w rejonie Sarn frontowe wojska sowieckie 
weszły na terytorium II Rzeczypospolitej. 

W konkluzji pragnę podkreślić, że z uwagi na zakres tematyczny tegorocznej 
edycji Konkursu praca Kazimierza Krajewskiego spełnia regulaminowe wymogi. 
Uważam, iż Autor podniósł temat ważny z punktu widzenia nie tylko czytelnika 
polskiego. Warto byłoby zapoznać miłośników historii i naukowców za granicą 
z historią żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 
w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu (skromna praca pt. The Return 
of the Executed Army, red. S. Moćkun, T. Wolsza, Brussels–Olsztyn 2017 li tylko 
sygnalizuje problem). To dla nich, w zasadzie w większości, mało znane wyda-
rzenia, praktycznie nieobecne w publikacjach naukowych i popularnonauko-
wych. Wydanie monografii Kazimierza Krajewskiego w języku angielskim i nie-
mieckim wypełni tę dotkliwą lukę. Rekomenduję tym samym recenzowaną 
pracę do głównej Nagrody. 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
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Władysław Siła-Nowicki (1913–1994) jest jedną z najważniejszych postaci XX 
w. Dorastał w okresie międzywojennym. Brał czynny udział w wojnie obron-
nej Polski w 1939 r., a następnie w konspiracji m.in. w Armii Krajowej. Po II woj-
nie światowej kontynuował działalność niepodległościową w Zrzeszeniu Wol-
ność i Niezawisłość. Aresztowany i skazany przez komunistów na karę śmierci 
zamienioną na dożywotnie więzienie, w 1956 r. został zwolniony. Jako prawnik 
zaangażował się w działalność antykomunistyczną, współpracował z Komi-
tetem Obrony Robotników, a po 1989 r. był sędzią Trybunału Stanu (1992–1993). 
Książka Ewy Rzeczkowskiej jest cząstkową biografią Władysława Siły-Nowic-
kiego. Obejmuje siedemnaście lat jego życia, które ostatecznie ukształtowały 
go jako prawnika. Autorka w pierwszym rozdziale przybliżyła dom rodzinny, 
który przygotował Władysława do dorosłego życia. W kolejnych rozdziałach 
poznajemy działalność Siły-Nowickiego jako konspiratora. W zaprezentowanej 
biografii widać, że badaczka z wielką pieczołowitością i starannością przepro-
wadziła kwerendę źródeł. Na uwagę zasługuje zaprezentowanie działalności 
Siły-Nowickiego w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, a szczegól-
nie w „Korwecie”, czyli Referacie 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu 
Oddziału II Komendy Głównej AK. Komórka ta zajmowała się rozpracowaniem 
środowiska polskich komunistów i sowieckich agentów. Ta część życiorysu 
była mniej znana, tym bardziej należą się słowa uznania za ten element biogra-
fii. Opisując działalność w WiN, Ewa Rzeczkowska udokumentowała okoliczno-
ści „wsypy” w 1947 r. Siły-Nowickiego i Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, pre-
cyzyjnie wskazując osoby, które się do tego przyczyniły. Autorka zakończyła 
w ten sposób spekulacje, które przez długie lata funkcjonowały w środowisku 
kombatanckim. Prezentowana książka jest biografią Władysława Siły-Nowic-
kiego – żołnierza i konspiratora; biografią człowieka, a nie polityka.

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie)

Rzeczkowska Ewa,  
Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956, 

IPN, Warszawa 2021, ss. 544. 
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Recenzja konkursowa książki

Temat pracy został doskonale wybrany: postać nie-
wątpliwie ważna w naszej historii najnowszej, mec. 
Siła-Nowicki, nie mając dotąd żadnej poważnej bio-
grafii, zasługiwał zdecydowanie na badawcze zain-
teresowanie. Wybór jednego tylko okresu jego dłu-
giego życia, który zamyka się w latach 1939–1956 
– okupacji, aktywności w próbie legalnego życia 
politycznego po 1944 r., a następnie w konspira-
cji, wreszcie dziewięcioletnim więzieniu – to także 
dobra decyzja. Pełny portret Siły-Nowickiego wyma-
gałby opracowania co najmniej dwukrotnie obszer-
niejszego i wprowadzającego w odmienny kontekst 
historyczny jego wyborów już w czasie formowania 
tzw. opozycji demokratycznej po 1970 r., „Solidarno-
ści”, a wreszcie w odgórnej transformacji, realizowa-
nej przez Wojciecha Jaruzelskiego. Rzetelny i nie-
zwykle drobiazgowy sposób potraktowania tematu 
przez Autorkę sprawił, że ta już część, którą opraco-
wała, zajmuje ponad 500 stron narracji, w dużym for-
macie, z dosłownie tysiącami przypisów źródłowych. 

Owa rzetelność i drobiazgowość zasługuje na szcze-
gólne podkreślenie. Jest to oczywiście wielki walor 
pracy, ale zarazem jej obciążenie, z punktu widze-
nia ewentualnego przekładu i próby zainteresowa-
nia czytelnika zagranicznego tematyką zarysowaną 
w tytule tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. 
Janusza Kurtyki (Armia Krajowa i postawy Polaków 
w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo).

Autorka, przedstawicielka młodszego pokolenia 
badaczy historii najnowszej z KUL, ma już nie tylko 
doświadczenie w zakresie pracy edytorskiej (udział 
w zespole wydającym Dziennik czynności Naczel-
nego Wodza gen. Władysława Sikorskiego) i wła-
snego dorobku autorskiego (wyróżniona Nagrodą im. 
Tomasza Strzembosza monografia tajnych organi-
zacji harcerskich w Polsce w latach 1944–1956), jest 
doskonale przygotowana warsztatowo do zmierze-
nia się z historią pokolenia żołnierzy AK, żołnierzy 
niezłomnych. Wykazuje to już na poziomie dosko-
nałego rozeznania w archiwalnych zasobach, które 
przynoszą istotne źródła do wybranego tematu. Nie 
na pokaz, ale rzeczywiście w pełni wykorzystane 
do poznania najbardziej szczegółowych nawet 

aspektów działalności Siły-Nowickiego są źró-
dła zaczerpnięte przez Autorkę z 15 archiwów pań-
stwowych (m.in. AAN, IPN – Warszawa, Wrocław, 
Lublin, AP w Kielcach i Lublinie, CAW), oddziałów 
rękopisów bibliotek i wreszcie zbiorów prywatnych 
rodziny Siła-Nowickich. Trudno znaleźć w tej ogrom-
nej pracy, jaką wykonała w tym zakresie dr Rzecz-
kowska jakąkolwiek istotną lukę. Tym bardziej, że 
uzupełnia swoją podstawę źródłową dobrze wyko-
rzystanym zestawem tekstów zaczerpniętych z cza-
sopism. Podobnie, gdy idzie o literaturę przedmiotu, 
obejmującą wszak zarówno działalność AK, jak też 
próby reaktywacji Stronnictwa Pracy, a wreszcie 
historię WiN oraz dzieje martyrologii więziennej cza-
sów bierutowskich, Autorka wykazuje imponujące 
rozeznanie. Jedyną pozycją, którą potrafię wska-
zać jako ewentualne pominięcie (ale wynikające być 
może z wcześniejszego złożenia książki dr Rzecz-
kowskiej do druku, jest wartościowa monografia 
Unii, podziemnej organizacji, z którą Siła-Nowicki 
był związany, opublikowana w 2019 r. rozprawa Marka 
Hańderka: Unia 1940–1948. Dzieje zapomnianego 
ruchu ideowego). 

Konstrukcyjnie praca jest ułożona w prosty i logiczny 
sposób, zgodnie z chronologią życia bohatera. 
Słusznie Autorka poświęca cały, blisko stustroni-
cowy rozdział „Rodzinie i młodości” – bowiem śro-
dowisko ziemiańskie, związane z nim specyficzne 
wychowanie, a także parantele rodzinne mają bar-
dzo istotne znaczenie dla wyborów Siły-Nowic-
kiego w latach 1939–1956 i – paradoksalnie – dla jego 
ocalenia (chodzi o bliskie powinowactwo z rodziną 
„krwawego” Feliksa Dzierżyńskiego). Podobne roz-
miary ma rozdział drugi, odtwarzający losy bohatera 
monografii w czasie II wojny, jego udział w kampanii 
wrześniowej 1939 r., służbę w konspiracyjnym SZP, 
ZWZ, AK (w kontrwywiadzie i warszawskim Kedy-
wie), walkę w powstaniu warszawskim. Jak wnikli-
wie podchodzi badaczka do każdego aspektu dzia-
łania Siły-Nowickiego w tym okresie, świadczy 
choćby niezmiernie interesujący podrozdział o jego 
rozmowach z metropolitą Andrzejem Szeptyckim 
w 1941 i 1943 r. (s. 163–177), przedstawiony na sze-
roko zarysowanym tle tragedii ukraińsko-polskich 
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stosunków tego czasu. Rozdział III, najobszerniej-
szy, blisko dwustustronicowy, poświęcony konspi-
racji powojennej, z równą drobiazgowością odtwa-
rza każdy możliwy do odtworzenia detal działalności 
Siły-Nowickiego w lubelskich strukturach Stronnic-
twa Pracy, w komendzie lubelskiej WiN-u, w nego-
cjacjach o amnestii z MBP (m.in. z Romkowskim). 
To mozaika postaw i ich uwarunkowań, niezwykle 
skrupulatnie złożona przez Autorkę, fascynująca 
w detalach – dla zainteresowanych. Ale czy będzie 
czytelna dla odbiorcy zachodniego (czy będzie mu 
potrzebne np.  wyliczanie wszystkich wykładow-
ców Stronnictwa Pracy na Lubelszczyźnie i tytuły 
ich referatów i temu podobne szczegóły?). Wręcz 
znakomitym reportażem śledczym w sprawie oko-
liczności aresztowania Siły-Nowickiego i namówio-
nych przez niego do próby ucieczki na zachód ludzi 
„Zapory” (w tym samego Hieronima Dekutowskiego) 
jest rozdział IV. Przynosi on ostateczne chyba wyja-
śnienie w powracającej także po 1990 r. (m.in. za 
sprawą zbioru relacji zgromadzonych przez dr Ewę 
Kurek) kwestii: kto „wsypał” tę grupę, a zatem kto 
odpowiada za śmierć jej członków. Z wielką ostroż-
nością, delikatnością, rzec można, Autorka rozplą-
tuje węzeł podejrzeń, poszlak i oskarżeń, fabryko-
wanych także przez UB, by wskazać ostatecznie 
najbardziej prawdopodobną odpowiedź: podział 
odpowiedzialności za tę tragedię między Helenę 
Moor, Stanisława Wnuka (chętnie występującego 
w następnych latach w roli oskarżyciela Siły) i Fran-
ciszka Abraszewskiego. Kwestia pochopnego zaufa-
nia, jakim Siła-Nowicki obdarzył tego ostatniego, 
z tak fatalnymi skutkami, zostaje jednak potrakto-
wana może nawet nazbyt delikatnie…

W V, ostatnim, rozdziale, przedstawiającym okres 
uwięzienia bohatera, szczególnie interesująco 

wypada – znów niebywale szczegółowo odtworzona 
(także w załączonych fotografiach odpowiednich 
dokumentów, wydobytych z archiwów) – sprawa uła-
skawienia Siły-Nowickiego: efekt wstawiennictwa 
Aldony Dzierżyńskiej, siostry Feliksa (którego imię 
budziło wciąż respekt w Moskwie i w kręgu jej kre-
atur w podbitej Polsce). 

Wiele z przeanalizowanych przez Autorkę wąt-
ków życiorysu Siły-Nowickiego mogłoby służyć za 
kanwę filmu sensacyjnego, każdy z nich z osobna 
tworzyć mógłby podstawę odrębnej opowieści (np. 
udział w powstaniu warszawskim, rozmowy z Szep-
tyckim, nadzór nad oddziałem „Zapory”, nieudana 
ucieczka, stalinowskie śledztwo i więzienie, itp.). 
Wszystkie są odtworzone w recenzowanej książce 
w sposób jak najszerszy i najbardziej wnikliwy. To 
stanowi o wielkim walorze monografii dr Rzeczkow-
skiej. Napisała „ostateczną”, rzec można, biogra-
fię Siły-Nowickiego, przynajmniej dla tych najbar-
dziej dramatycznych lat życia jego i Polski w XX w. 
(1939–1956). Z tego punktu widzenia książkę oce-
niam jako bardzo dobrą, zasługującą na nagrodę 
w każdym konkursie książki historycznej o charak-
terze szczegółowej monografii. Powtórzę jednak: 
nie jestem jednak pewien, czy tak napisana książka 
może trafić do potencjalnych odbiorców zagranicz-
nych, czy nie pogubią się w tej lawinie egzotycznych 
(i z perspektywy zewnętrznej wydających się nie-
istotnymi) detali? Czy dostrzegą poprzez nie feno-
men polskiego oporu antytotalitarnego, jego zrozu-
miałe uogólnienie? Nie jestem pewien. Dlatego też, 
podkreślając wielkie zalety recenzowanej monogra-
fii, zostawiam, rzecz jasna, do oceny Jury decyzję, 
czy w Konkursie nie ma książki bardziej syntetycznej 
w ujęciu, skuteczniej może trafiającej do wyobraźni 
i emocji odbiorców zagranicznych?

prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński,  
Polska Akademia Nauk)
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Skomplikowane w swojej strukturze Polskie Państwo Podziemne nie mogło 
istnieć bez pionu sądowniczego. Piotr Szopa poświęcił swoją książkę właśnie 
temu zagadnieniu. Ukazał heroizm polskich prawników, tworzących aparat 
sądowniczy na terenie Polski w latach 1939–1945 oraz to, jaką wagę państwo 
polskie przykładało, aby zachować praworządność i porządek społeczny, oraz 
by zbrodniarze i ich współpracownicy nie uniknęli kary. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiony został rozwój 
konspiracyjnego wymiaru sprawiedliwości od jego powstania, poprzez działal-
ność, aż do akcji wyrokowych, będących etapem wykonawczym postępowania 
sądowego. Scharakteryzowano w niej około stu spraw, rozpatrywanych przez 
podziemne sądownictwo.

Obszar Podokręgu AK Rzeszów jest dobrym przykładem do zobrazowania wspo-
mnianego zagadnienia, chociażby z tego względu, że można tam było zoba-
czyć problemy spotykane w całej Rzeczypospolitej pod okupacjami, zarówno 
niemiecką, jak i (dwukrotnie) sowiecką. Zaangażowanie tylu sędziów, prokura-
torów, aparatu ścigania, czy wykonywania wyroków – na peryferyjnym z per-
spektywy całości kraju terenie – daje rzeczywisty obraz praworządności orga-
nów RP na terenach okupowanych. Wnioski zawarte w pracy Piotra Szopy stoją 
w sprzeczności z obrazem rzekomej niechęci podziemia do walki z patologiami, 
takimi jak np. bandytyzm czy szmalcownictwo. 

W aneksach zamieszczono kalendarium akcji wyrokowych oraz biogramy praw-
ników, którzy tworzyli podziemny wymiar sprawiedliwości. Książkę wzbogaca 
kilkadziesiąt unikatowych fotografii i dokumentów.

dr Mirosław Surdej (Instytut Pamięci Narodowej)

Szopa Piotr, 
W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego  

na terenie Podokręgu AK Rzeszów, 
IPN, Rzeszów 2014, ss. 616. 
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Recenzja konkursowa książki

Niniejsza recenzja sporządzona została na potrzeby 
przypadającej na 2022 r. VI Edycji Konkursu 
o Nagrodę im. Janusza Kurtyki o tematyce Armia 
Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny świa-
towej. Historia i dziedzictwo. 

Uwaga ta uzasadnia charakterystyczną budowę 
recenzji. Skonstruowana ona została z trzech czę-
ści: omówienia i oceny monografii pióra dr. P. Szopy, 
a zatem tekstu o charakterze klasycznie recenzyj-
nym; uwag na temat zbieżności problematyki oma-
wianej książki z tytułowym zagadnieniem trwają-
cej edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki; 
wreszcie – próby odniesienia się do zasadności wyty-
powania recenzowanej książki do przetłumacze-
nia na język angielski, co wiąże się ze wspomnianą 
Nagrodą, a zarazem promocją monografii, spopula-
ryzowaniem jej tą drogą – zarówno w międzynaro-
dowym, a przede wszystkim zachodnioeuropejskim 
i amerykańskim obiegu naukowym (wśród history-
ków, ale być może także np. specjalistów z zakresu 
prawa i jego historii oraz wojskoznawców), jak też 
na szeroko rozumianym międzynarodowym rynku 
czytelniczym (udostępnieniu zatem pasjonatom-
amatorom historii i np. publicystom, specjalizują-
cym się w problematyce historycznej, prawniczej 
lub wojskoznawczej). 

Autorem omawianej monografii jest dr Piotr Szopa – 
historyk specjalizujący się w najnowszych i współ-
czesnych dziejach Polski, autor publikacji z tej tema-
tyki, zamieszczanych na łamach periodyków histo-
rycznych (np. „Zeszyty Historyczne WiN-u”) i w mono-
grafiach zbiorowych (m.in. Z dziejów stosunków pol-
sko-żydowskich w XX wieku, red. A. Czop, E. Rączy, 
Rzeszów 2009), Naczelnik Oddziałowego Biura Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa  Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie. 

Należy na wstępie podkreślić, iż temat recenzo-
wanej książki został wybrany przez Autora trafnie 
– przed jej publikacją w 2014 r. zagadnienie aktyw-
ności wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa 
Podziemnego w wymiarze poniekąd regionalnym 
– na obszarze Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów 
w latach II wojny światowej – nie stało się bowiem 

przedmiotem bardziej wnikliwej i obszernej analizy 
polskich historyków.

Monografia – poprzedzona wstępem, przybliżającym 
czytelnikowi problematykę Podokręgu AK Rzeszów, 
charakteryzującym wcześniejszą literaturę przed-
miotu oraz bazę źródłową, która stała się obiektem 
studiów i analiz Autora, a także prezentującym i uza-
sadniającym konstrukcję książki – została zbudo-
wana z pięciu rozdziałów, z których część została 
podzielona dodatkowo na podrozdziały. 

W rozdziale pierwszym P. Szopa przedstawia 
powstanie, organizację i działalność podziemnego 
polskiego sądownictwa (i jego podstawy prawne) na 
ziemiach II Rzeczypospolitej, okupowanych w latach 
II wojny światowej początkowo przez Niemcy i Zwią-
zek Sowiecki, a po niemieckim ataku na ZSRS w 1941 
r. przez III Rzeszę, omawiając poczynania sądów kap-
turowych, Wojskowych Sądów Specjalnych, sądów 
polowych oraz Sądownictwa cywilnego – Cywilnych 
Sądów Specjalnych, Sądów Walki Cywilnej i Komisji 
Sądzących Kierownictwa Walki Cywilnej/Konspira-
cyjnej Walki Podziemnej. 

Kolejny rozdział poświęcony prezentacji zagadnie-
nia kontrwywiadu AK oraz delegatury Rządu na Kraj 
i jego walce z przestępczością oraz samemu zja-
wisku informowania organów sądowych Polskiego 
Państwa Podziemnego o popełnianych w latach oku-
pacji przestępstwach. 

Rozdział trzeci ukazuje okoliczności i mechanizm 
powstania oraz działalności wymiaru sprawiedli-
wości Polskiego Państwa Podziemnego na obsza-
rze Podokręgu AK Rzeszów – od Okręgowego Woj-
skowego Sądu Specjalnego AK w Krakowie, przez 
Wydziały Zamiejscowe tegoż sądu w Podokręgu AK 
Rzeszów i w Inspektoracie AK Rzeszów, Wojskowy 
Sąd Specjalny, funkcjonujący przy Obwodzie AK 
Lubaczów, wchodzący w skład Oddziałów Leśnych 
„Warta” Obszaru AK Lwów, aż po sądy polowe i sądy 
organizacyjne. 
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W następnym rozdziale Autor przedstawia okolicz-
ności powstania, strukturę i mechanizmy działa-
nia podziemnego sądownictwa cywilnego na tere-
nie Podokręgu AK Rzeszów. Omawia funkcjonowa-
nie Okręgowego Cywilnego Sądu Specjalnego w Kra-
kowie, a następnie Cywilnych Sądów Specjalnych 
w Jaśle (ewent. Krośnie), Mielcu, Przemyślu i Rze-
szowie oraz Okręgowego Sądu Walki Cywilnej (Okrę-
gowej Komisji Sądzącej) Kierownictwa Walki Cywil-
nej/Konspiracyjnej Walki Podziemnej w Krakowie 
i Komisji Sądzących Kierownictwa Walki Podziem-
nej, działających na terenie Podokręgu AK Rzeszów. 

Ostatni rozdział jest poświęcony omówieniu akcji 
wyrokowych, czyli etapu wykonawczego postępo-
wania sądowego polskiego podziemnego wymiaru 
sprawiedliwości.  

Zasadniczy tekst pracy zamyka zakończenie, w któ-
rym P. Szopa zestawia m.in. najważniejsze wnio-
ski, wynikające z analiz przeprowadzonych wcze-
śniej na kartach swej książki. Ponadto do monogra-
fii zostały dołączone aneksy, wykaz wykorzysta-
nych źródeł archiwalnych, drukowanych i opraco-
wań, wykaz skrótów i indeks osobowy.

Wiele przemawia za wysoką oceną książki pióra P 
Szopy. Obok ważnego, trafnie wybranego i kom-
pleksowo zbadanego przezeń zagadnienia, atutem 
monografii jest wspomniana już zasadniczo logiczna 
i przejrzysta konstrukcja, ułatwiająca czytelnikowi 
śledzenie narracji i argumentacji Autora (w tym 
zakresie oceny, do P. Szopy można skierować jedy-
nie uwagę, dotyczącą występujących dysproporcji 
w objętości rozdziałów – od blisko 150 do 20 stron, 
choć przestudiowanie monografii skłania ku ocenie, 
iż wynika ona jednoznacznie ze specyfiki tematyki 
poszczególnych rozdziałów). 

Warto też podkreślić walory samej opowieści, narra-
cji Autora – umiejętnie łączącej opowieść o wydarze-
niach, procesach i ludziach z interpretacjami i odau-
torskimi sądami i ocenami; dodatkowo zilustrowanej 
celnie dobranymi i harmonijnie wplecionymi w tekst 
opowieści cytatami (tu zgłosić można uwagę nie 
tyle jednoznacznie krytyczną, ile polemiczną – czy 
z myślą o łatwiejszym przyswojeniu treści przez czy-
telnika nie byłoby dobrym pomysłem wyróżnienie 
podrozdziałów we wszystkich rozdziałach?). Bez 

zarzutu jest również warsztat naukowy P. Szopy – 
liczne odsyłacze do źródeł i literatury przedmiotu 
oraz przypisy zostały sporządzone rzetelnie i czy-
telnie. 

Imponująca jest także bibliografia monografii. Skła-
dają się na nią: bogate źródła archiwalne z licznych 
archiwów krajowych, ale także zagranicznych, m.in.: 
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem 
w Jerozolimie, Archiwów Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu, Archiwów Pań-
stwowych w Krakowie, Lublinie, Przemyślu i Rzeszo-
wie, kilkunastu Archiwów Urzędów Stanu Cywilnego 
z miast Polski południowo-wschodniej, Archiwum 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Archiwum Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie, Centralnego 
Archiwum Wojskowego, Zakładu Narodowego Osso-
lińskich i Studium Polski Podziemnej w Londynie. 
Równocześnie Autor wykorzystał kilkadziesiąt źró-
deł drukowanych i drugie tyle tytułów prasowych 
z epoki, liczne pamiętniki, dzienniki, wspomnienia 
i relacje, wreszcie kilkaset monografii oraz artyku-
łów i rozdziałów, opublikowanych w periodykach 
naukowych i monografiach zbiorowych.

Wartość monografii podnoszą wspomniane wcze-
śniej liczne aneksy, na które składają się: zesta-
wienia likwidacji i prób likwidacji przeprowadzo-
nych na terenach Inspektoratów AK Jasło, Mie-
lec, Przemyśl i Rzeszów oraz orzeczonych kar infa-
mii i nagany; regulamin powiatowych Sądów Walki 
Cywilnej; wytyczne w sprawie walki z przestępczo-
ścią; wreszcie biogramy sędziów i prokuratorów 
Podokręgu AK Rzeszów. Ponadto, warto odnotować, 
iż wybiórczą lekturę, wycinkowe studia nad bardzo 
obszerną przecież monografią P. Szopy (tekst liczy 
blisko 616 stron) ułatwia czytelnikowi dołączony do 
niej indeks osób i wykaz skrótów. Co więcej, książka 
została zilustrowana interesującym materiałem iko-
nograficznym.

Należna ocenianej monografii pochlebna opinia 
wynika z ujawnionych przez Autora: talentu histo-
rycznego pisarza, jego skrupulatności i benedyk-
tyńskiej pracowitości oraz erudycji jako znawcy źró-
deł i literatury przedmiotu. Wynikiem połączenia 
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tych cech z przemyślanym planem badawczym jest 
wysoka wartość informacyjna, naukowa książki. 
Kwalifikuje ją ona jako cenne opracowanie histo-
ryczne, zasługujące – na podstawie merytorycz-
nych przesłanek – na docenienie Nagrodą im. Janu-
sza Kurtyki, a przynajmniej na rywalizację w ostat-
nim, finałowym etapie.

W świetle problematyki, którą zaprezentował i prze-
analizował P. Szopa w ocenianej książce, należy 
stwierdzić modelową wręcz zbieżność jej treści 
z tytułowym zagadnieniem trwającej edycji Kon-
kursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki – przypo-
mnijmy: Armia Krajowa i postawy Polaków w latach 
II wojny światowej. Historia i dziedzictwo. Jej cezury 
czasowe są zbieżne z sugerowanymi przez tematykę 
tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kur-
tyki, a na jej kartach odzwierciedlenie znalazło nie 
tylko ważkie zagadnienie z dziejów Armii Krajowej. 
Stanowić ona może bowiem również głos w debacie 
na temat postaw Polaków w latach II wojny świato-
wej (jest to także wątek zasygnalizowany w tema-
cie Konkursu) oraz przyczynek do dyskusji nie tylko 
nad politycznym i patriotycznym, ale także ideowym, 
prawnym i uniwersalnym – etycznym – dziedzictwem 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

Pozostaje odpowiedź na trzecie pytanie, zasygna-
lizowane we wstępie niniejszej recenzji. Czy należy 
rozważyć monografię autorstwa P. Szopy jako kan-
dydatkę do Nagrody im. Janusza Kurtyki, a zatem 
w praktyce: do przetłumaczenia na język angielski, 
przeprowadzenia szerokiej akcji promocyjnej poza 
granicami kraju, a co za tym idzie – podjęcia efek-
tywnej próby spopularyzowania monografii w śro-
dowisku międzynarodowym zawodowych dziejo-
pisów i amatorów-pasjonatów historii, wreszcie – 
jej przedstawienia niepolskiemu czytelnikowi jako 
swoistej reprezentantki naszej rodzimej historio-
grafii, odnoszącej się do dziejów najnowszych Pol-
ski i Polaków?

Piszący te słowa pragnie podkreślić raz jeszcze, iż 
na dwa pytania – o wartość merytoryczną książki 

jako pozycji naukowej i zgodność jej problematyki 
z tytułem konkursu – udzielił odpowiedzi w pełni 
pozytywnej. Monografia jest bardzo wartościowa, 
a zbieżność jej tematu i tytułu edycji Konkursu – 
wzorcowa. Jednak przy odpowiedzi na trzecie pyta-
nie ocena nie jest już tak jednoznaczna. 

Prawem recenzenta, który nie tylko opiniuje mono-
grafię P. Szopy, lecz uczestniczy także w dyskusji nad 
wszystkimi finałowymi pozycjami, chciałbym pod-
kreślić, iż na liście książek, które są recenzowane na 
ostatnim etapie kwalifikacji i brane pod uwagę jako 
kandydatki do Nagrody im. Janusza Kurtyki, znaj-
dują się przynajmniej dwie, które z racji problema-
tyki mogą stanowić, jak sądzę, poważną konkuren-
cję dla omawianej pozycji. Są to monografie: K. Kra-
jewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa 
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Kraków 
2015 oraz P. Sztama, Generał August Emil Fieldorf. 
Biografia wojskowa, Warszawa 2016. 

Pewna przewaga wspomnianych książek (niezależ-
nie od porównania wartości merytorycznej, która 
zapewne będzie przedmiotem obrad po przedsta-
wieniu recenzji) wynika z faktu, iż ich problema-
tyka jest znacznie szersza i może być potencjal-
nie bardziej atrakcyjna dla niepolskiego czytelnika 
niż monografii, odnoszącej się jednak do regional-
nej problematyki, jaka jest treścią książki P. Szopy. 
Temat pierwszej z zasygnalizowanych pozycji zwią-
zany jest z dziejami polskich Kresów Wschodnich 
i konfliktem polsko-sowieckim, co nadaje jej – nie-
stety – poniekąd aktualnego charakteru w oczach 
nawet niepolskiego odbiorcy. Z kolei bohaterem dru-
giej jest postać pomnikowa, legendarna, a pozycja 
ma charakter biografii, która potencjalnie może 
łatwiej przyciągnąć zainteresowanie czytelnika niż 
klasyczna monografia zagadnienia, wydarzenia czy 
procesu historycznego.

Uwagi te pozostaje oddać do namysłu i dysku-
sji grona oceniającego książki przedstawione do 
Nagrody im. Janusza Kurtyki.

prof. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
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Książka autorstwa Pawła Sztamy przedstawia wojskowe losy gen. bryg. Augu-
sta Emila Fieldorfa, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, a po zakoń-
czeniu II wojny światowej ofiary stalinowskiego aparatu represji. Publikacja 
jest pierwszym naukowym opracowaniem, przedstawiającym biografię woj-
skową gen. Fieldorfa. Autor książki skupił się na przedstawieniu służby woj-
skowej generała, która była imponująca. Narracja rozpoczyna się od służby 
gen. Fieldorfa w Legionach Polskich, następnie w Wojsku Polskim w okresie 
międzywojennym. W dalszych częściach pracy Paweł Sztama opisał działal-
ność konspiracyjną tytułowego bohatera aż do jego aresztowania i śmierci już 
w latach powojennych. Skupienie się tylko na aspekcie wojskowym w niniejszej 
książce, ograniczając wątki rodzinne, pozwala czytelnikowi lepiej zapoznać się 
z losami polskiego oficera na tle tragicznych wydarzeń historii Polski w XX w.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)

Sztama Paweł,  
Generał August Emil Fieldorf. Biografia wojskowa,  
Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016, ss. 284. 
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Recenzja konkursowa książki

W 2016 r. światło dzienne ujrzała monografia generała Augusta Emila Fiel-
dorfa autorstwa Pawła Sztamy, wydana w oficynie wydawniczej Tatragon. Jej 
autor zdecydował się przygotować biografię wojskową generała w tradycyj-
nej konwencji „od kolebki przez życie”. Opowieść rozpoczął od 1912 r., kiedy to 
siedemnastoletni Emil został członkiem krakowskiego „Strzelca”, a zakończył 
na jego męczeńskiej śmierci w 1953 r. Nie jest to pierwsza i – miejmy nadzieję 
– nie ostatnia próba zmierzenia się z wielkością dokonań generała, ale pierw-
sza w polskiej literaturze historycznej biografia wojskowa. Jest historią żoł-
nierza, którego młodzieńcze fascynacje walką o niepodległość doprowadziły 
do heroicznej walki o wolną Polskę w dramatycznych okolicznościach II wojny 
światowej i w latach powojennych.

Baza źródłowa, która została wykorzystana przez Autora budzi szacunek. Sko-
rzystał z najważniejszych kolekcji źródłowych zdeponowanych w polskich biblio-
tekach i archiwach. Sięgnął do zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku. Wykorzystał liczne wspomnienia, dzienniki, źródła drukowane, sięgnął do 
prasy i przekazów internetowych, do kolekcji prywatnych, w tym rodziny gene-
rała, oraz do filmów dokumentalnych. Natomiast nie podjął się zbadania źródeł 
brytyjskich i polskich w Londynie. Dalej na badacza czekają zbiory niemieckie 
z okresu II wojny światowej, które są dostępne oraz – co bardzo ważne – zbiory 
rosyjskie, które obecnie dostępnymi nie są. Autor całość uzupełnił literaturą 
przedmiotu, ale wyłącznie w języku polskim. Szkoda, gdyż nazwisko Fieldorfa 
pojawia się w opracowaniach anglosaskich, niemieckich, rosyjskich. Mimo tych 
braków, zaplecze źródłowe można uznać za silniejszą stronę rozprawy.

Konstrukcja całości rozprawy jest przewidywalna, narracja Autora jest pre-
cyzyjna, skupiona na szczególe, co jednak powoduje, że bohater jest wypro-
wadzony poza kontekst historyczny, w którym przyszło mu działać. Prezen-
towane w tekście opinie i komentarze Autora nie zawsze brzmią wiarygodne. 
Autor jest skoncentrowany, jak zapowiada podtytuł, na biografii wojskowej 
z wszystkimi tego konsekwencjami. W rozprawie poznajemy losy generała 
jako żołnierza, ale brakuje w niej Fieldorfa-człowieka, silnej osobowości oraz 
dramatyzmu czasu jednej i drugiej okupacji. W efekcie największą zaletą roz-
prawy jest osoba bohatera. 

Nominacja do Nagrody im. Janusza Kurtyki, w przekonaniu recenzenta, jest 
już wystarczającą nagrodą. Nie proponuję rozprawy Pawła Sztamy do głów-
nej Nagrody.

prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
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Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP–ZWZ–AK w latach 
1939–1945, IPN, Kraków–Warszawa 2020, ss. 464 + 
64 s. wkł. zdj. 

Książka Andrzeja Borcza jest kompletną monogra-
fią, poświęconą konspiracji na terenie Obwodu Łań-
cut w czasie II wojny światowej. Publikacja w spo-
sób całościowy przedstawia losy Służby Zwycię-
stwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajo-
wej na obszarze powiatu łańcuckiego. Autor prezen-
tuje szczegółowo proces ich tworzenia, jak i struk-
turę organizacyjną. Kolejno opisuje akcje dywer-
syjne i sabotażowe, działania wywiadu i kontrwy-
wiadu, przebieg odbioru zrzutów. W książce znaj-
dziemy opis, jak funkcjonowała podziemna służba 
medyczna, duszpasterska i wymiar sprawiedli-
wości. Borcz nie zapomina jednak, by omawiane 
zagadnienia osadzić w realiach społeczno-poli-
tycznych II wojny światowej. Ukazuje wzajemne 
relacje między polską konspiracją a Ukraińcami. 
Podejmuje też próbę oceny realizacji działań woj-
skowych na terenie powiatu łańcuckiego w czasie 
akcji „Burza”. Zaletą monografii jest bardzo szeroka 
baza źródłowa, nie tylko z archiwów państwowych, 
ale również prywatnych. Autor korzystał ponadto 
z niemieckich i ukraińskich opracowań, co pozwo-
liło przedstawić kompleksowo sytuację na terenie 
powiatu łańcuckiego. Walorem pracy są wspomnie-
nia konspiratorów, które w zestawieniu ze sprawoz-
daniami, meldunkami i rozkazami dają pełniejszy 
obraz działalności struktur organizacji niepodle-
głościowych. Dobrym uzupełnieniem książki są 
liczne zdjęcia i mapy, a także aneksy, przedstawia-
jące wykazy personalne żołnierzy Obwodu Łańcut 
AK, noty biograficzne wybranych postaci, czy straty 
personalne spowodowane działalnością okupanta. 
Borcz przedstawia również udział żołnierzy Obwodu 
Łańcut AK w drugiej konspiracji. Sporządził m.in. 
wykaz strat osobowych powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem wywiezionych do łagrów.

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochow-
skiego w Gołotczyźnie)

pOZOStaŁe prace KONKurSOwe

Cieński Włodzimierz, Od Lwowa do Teheranu. Wspo-
mnienia duszpasterskie 1939–1942, oprac. Jacek 
Żurek, Fundacja Centrum Badań nad Historią 
Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora – Col-
legium Verum, Katowice–Warszawa 2021, ss. 565 + 
2 nlb., mapy, il., geneal., streszcz. ros., ang., franc. 

Wspomnienia ks. Włodzimierza Cieńskiego traktują 
o posłudze duszpasterskiej ich autora w trudnych 
latach przymusowego pobytu w Związku Sowieckim 
w latach 1939–1942. W wyniku przegranej kampanii 
polskiej 1939 r. i na mocy decyzji władz sowieckich, 
w latach 1939–1941 trafiło do ZSRS kilkaset tysięcy 
polskich obywateli. Większość została wywie-
ziona do sowieckich łagrów, obozów pracy, gdzie 
pracowali ponad własne siły za głodowe racje żyw-
nościowe. Jedną z osób, która trafiła do Związku 
Sowieckiego był ks. Włodzimierz Cieński. We wspo-
mnieniach, opracowanych przez Jacka Żurka, autor 
opisuje swoją aktywność pod okupacją sowiecką we 
Lwowie od września 1939 r., okres więzień i śledztw 
we Lwowie i na Łubiance w latach 1940–1941, działal-
ność jako szefa duszpasterstwa katolickiego w Pol-
skich Siłach Zbrojnych w ZSRS pod dowództwem 
gen. dyw. Władysława Andersa. Wspomnienia ks. 
Włodzimierza Cieńskiego są ważnym świadectwem 
tragicznych chwil polskich obywateli, którzy znajdo-
wali się w Związku Sowieckim w latach 1939–1942.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)
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Forystek Józef, Historia AK–WiN w zeznaniach 
Adama Lazarowicza „Klamry”, Wydawnictwo JAK, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 
Kraków–Rzeszów 2021, ss. 708. 

Jest ironią dziejów, że akta komunistycznego apa-
ratu represji, instytucji powołanej do zniszczenia 
podziemia, zastraszenia i zatarcia pamięci o nim, 
stają się dziś często podstawowym źródłem, umoż-
liwiającym odtworzenie historii polskiej konspira-
cji. Efektem ubocznym drobiazgowych śledztw 
UB, mających na celu schwytanie każdego działa-
cza niepodległościowego, było powstanie setek 
tomów akt, zawierających ogrom informacji. Się-
gnięcie po nie, pod warunkiem umiejętnej ich kry-
tyki, pozwala przywrócić pamięć o wielu polskich 
bohaterach i nieznanych wydarzeniach. Tą drogą 
postanowili pójść autorzy tego opracowania, się-
gając po protokoły przesłuchań Adama Lazaro-
wicza. Droga życia Adama Lazarowicza wiodła od 
wojen 1919–1920, poprzez pracę nauczyciela, do 
służby w AK w charakterze komendanta Obwodu 
AK Dębica. Dalej, przez działalność w WiN, aż do 
śmierci u boku ostatniego prezesa IV Zarządu Głów-
nego WiN na Mokotowie w 1951 r. Adam Lazarowicz, 
podobnie jak inni aresztowani działacze WiN, pod-
dany został brutalnemu śledztwu. Jako że był on 
w centrum wielu ważnych z punktu widzenia histo-
ryka wydarzeń, dziesiątki kart protokołów jego prze-
słuchań stanowią cenne źródło wiedzy o szeroko 
rozumianej historii AK–WiN. Praca ta jest więc na 
swój sposób nowatorskim i oryginalnym sposobem 
ukazania przeszłości polskiej konspiracji niepodle-
głościowej. Składa się z dwóch części. Pierwsza to 
naukowe opracowanie, zawierające biografię Adama 
Lazarowicza, przedstawiające historię rozbicia IV 
ZG WiN, a także ukazujące specyfikę źródła, jakim 
są protokoły stalinowskiego aparatu represji. Druga 
część zawiera opracowane protokoły przesłuchań. 
Na uwagę zasługuje bogaty materiał ilustracyjny 
oraz zawarte na końcu pracy schematy organiza-
cyjne, ułatwiające poruszanie się w temacie struk-
tur konspiracyjnych.

dr Mirosław Surdej (Instytut Pamięci Narodowej)

Jedynak Marek, Niezależni kombatanci  PRL. Śro-
dowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 
Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” (1957–1989), Wydaw-
nictwo „Barbara”, IPN, Kielce–Kraków 2014, ss. 566.

Autorem niniejszej książki jest jeden z najwybitniej-
szych współczesnych znawców tematyki Armii Kra-
jowej i pionierskie opracowanie poświęcone losom 
weteranów tej formacji w okresie PRL. Praca stanowi 
zapis swoistej alternatywnej kultury pamięci, funk-
cjonującej w społeczeństwie polskim niezależnie od 
struktur promowanych przez narzucony reżim (np. 
ZBoWiD). Uformowane przez byłych żołnierzy Zgru-
powań Partyzanckich AK „Ponury” oraz I batalionu 2. 
Pułku Piechoty Legionów AK środowisko wykazało 
niezwykłą ideowość, pozostając do końca wiernym 
pryncypiom Polski Podziemnej i credo zawartemu 
w ostatnim rozkazie Komendanta AK. Z tych wzglę-
dów jest to praca unikalna, która, oddając głos wete-
ranom AK, opisuje z ich perspektywy także oficjalną 
politykę władz komunistycznej Polski wobec orga-
nizacji kombatanckich. Poważnym atutem książki 
jest wielka orientacja autora nie tylko w wojennych 
dziejach obu zgrupowań, lecz także jego kontakty 
w środowisku weteranów.  

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
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Kaczmarski Krzysztof, Podziemie narodowe na 
Rzeszowszczyźnie 1939–1944, IPN, Rzeszów 2003, 
ss. 416. 

Monografia Krzysztofa Kaczmarskiego ukazuje mniej 
znany obszar tematyki konspiracyjnej, jakim jest 
działalność konspiracji narodowej na terenie Rze-
szowszczyzny w latach 1939–1944. Autor charakte-
ryzuje struktury, poziom organizacyjny, prezentuje 
cele i kierunki działań ruchu narodowego, reprezen-
towanego przez Stronnictwo Narodowe i jego ramię 
zbrojne – NOW, jak też NSZ. Przedstawia tym samym 
punkt widzenia jednej z najciekawszych formacji 
polskiego podziemia. Jak w praktyce wyglądała jej 
działalność na obszarze zdominowanym przez kon-
spirację AK, jakie były jej struktury, podziały, pro-
blemy, kim byli jej członkowie, w końcu jak doszło 
do scalenia NSZ z NOW, a potem z NOW z AK? Na te 
i inne pytania autor udziela w pracy wyczerpującej 
odpowiedzi. Rozwiewa również wiele mitów na temat 
podziemia narodowego, w tym ukazuje pomoc, jaką 
konspiratorzy ruchu narodowego udzielali ludności 
żydowskiej. Przykładowo, podaje, że znany dr Euge-
niusz Łazowski z Rozwadowa (stypendysta Funda-
cji Rockefellera, profesor pediatrii w Uniwersytecie 
Stanowym w Illinois, autor ponad stu prac nauko-
wych w języku polskim i angielskim) był w rzeczywi-
stości członkiem tarnobrzeskiej sieci NOW. Praca, 
pomimo iż wydana stosunkowo dawno, nie straciła 
na swojej aktualności, gdyż, jak dotąd, nie powstały 
inne publikacje w jakikolwiek sposób podważające 
ustalenia poczynione przez Krzysztofa Kaczmar-
skiego. 

dr Mirosław Surdej (Instytut Pamięci Narodowej)

Königsberg Wojciech, AK 75. Brawurowe akcje 
Armii Krajowej, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kra-
ków 2017, ss. 384.

Praca powstała w 75. rocznicę powstania Armii Kra-
jowej stanowi oczywisty hołd dla bojowych dzie-
jów tej formacji. Autor w sposób niezwykle przy-
stępny i zrozumiały dla czytelnika przywołuje oko-
liczności i przebieg najważniejszych akcji polskiego 
podziemia, w tym oczywiście akcję pod Arsenałem, 
zamachy na Ludwiga Fischera, Franza Kutscherę, 
czy samego Hansa Franka. Nie zapomina przy tym 
o mniej znanych działaniach, dowodząc, że mimo 
trudności, rozmach i kreatywność żołnierzy naj-
większej armii podziemnej okupowanej Europy może 
budzić jedynie podziw. Ważną częścią pracy jest 
bogaty materiał ilustracyjny, na który składa się 
przeszło 200 fotografii, co czyni ją jeszcze przy-
stępniejszą w odbiorze. W ten sposób otrzymujemy 
książkę o walorze nie tylko naukowym, lecz także 
wyraźnie promującym wiedzę w szerokim przekroju 
grup społecznych. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
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Königsberg Wojciech, Szyprowski Bartłomiej, Zli-
kwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach pol-
skiego podziemia, Wydawnictwo Znak Horyzont, 
Kraków 2022, ss. 784.

Książka dotyczy zagadnienia zdrady i współpracy 
z wrogiem w trudnym okresie II wojny światowej. 
Motywacja tych, którzy wybrali drogę zdrady zawsze 
ciekawiła ludzi, choć nie zawsze po latach można 
ustalić przyczyny podjęcia współpracy z przeciwni-
kiem. Najczęściej są one złożone i często wiążą się 
z odpornością psychiczną konkretnych osób. W kon-
spiracji znajdowały się również osoby, które nigdy 
nie powinny się tam znaleźć. Polskie Państwo Pod-
ziemne poprzez działania kontrwywiadowcze i pod-
ziemne sądownictwo starało się ujawniać i elimino-
wać ludzi, współpracujących z wrogiem. Autorzy 
na przykładzie siedmiu konfidentów ukazują zło-
żone motywy zdrady. Opisują trzech agentów NKWD 
i czterech agentów Gestapo. Są to osoby znane już 
z literatury przedmiotu, jednak autorzy przedsta-
wiają ich bardziej wnikliwe charakterystyki, wycho-
dząc z założenia, że różne etapy życia człowieka 
mogły w przyszłości decydować o podjęciu współ-
pracy z wrogiem. Autorzy ukazują różne motywa-
cje zdrady. Często były to pieniądze lub inne korzy-
ści materialne, niemniej najczęstszym motywem 
było aresztowanie lub obawa przed okrutnym śledz-
twem i wyrokiem śmierci. Właśnie ustalenie moty-
wacji poszczególnych osób, która popchnęła je do 
zdrady, to główne zadanie autorów, z którego dobrze 
się wywiązali, docierając do nieznanych wcześniej 
dokumentów i relacji. Niewątpliwym atutem książki 
jest również ukazanie podziemnego wymiaru spra-
wiedliwości, łącznie z procesami i wydawaniem 
wyroków śmierci oraz ich wykonywaniem. Cennym 
uzupełnieniem pracy jest aneks, w którym znaj-
dują się kopie nieznanych dotąd dokumentów, m.in. 
o „Nadwywiadzie Sikorskiego”.

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochow-
skiego w Gołotczyźnie)

Kosiński Krzysztof, Ekonomia krwi. Konspiracja 
narodowa w walczącej Warszawie 1939–1944–1990, 
IH PAN, Warszawa 2020, ss. 1120. 

Książka Krzysztofa Kosińskiego jest poświęcona kon-
spiracyjnym strukturom obozu narodowego czasów 
II wojny światowej oraz powojennym losom jej głów-
nych bohaterów. Impulsem do napisania książki, jak 
pisze autor w prologu, była ekspertyza, identyfiku-
jąca rdzawe plamy, znajdujące się na posadzce podestu 
Pałacu Staszica jako ślady krwi, pochodzące prawdo-
podobnie z okresu powstania warszawskiego. W sierp-
niu 1944 r. budynek ten był broniony przez Oddział 
Specjalny w Grupie „Harnasia” (wcześniej Batalion 
„Gustaw”), stworzony przez Narodową Organizację Woj-
skową. Autor na kanwie tego wydarzenia oparł opo-
wieść o powojennych losach obrońców Pałacu Sta-
szica, która posłużyła do przedstawienia programu 
Stronnictwa Narodowego. Głównym bohaterem książki 
jest Tadeusz Maciński, lider stołecznego SN i współor-
ganizator warszawskiej NOW oraz żołnierze Oddziału 
Specjalnego („dwudziestka”): Wiesław Marian Chrza-
nowski, Maciej Czerski, Władysław Tadeusz Jarosz, 
Bożena Kalinowska-Jeske, Stanisław Kiciński, Stefan 
Kiersnowski, Witold Jerzy Kieżun, Tadeusz Konopacki, 
Seweryn Krzyżanowski, Andrzej Ligęza, Jan Makar-
czuk, Lesław Wojciech Michalski, Franciszek Mieczy-
siak, Zofia Murawiecka-Licińska, Jerzy Niezgoda, Kazi-
mierz Skrobik, Mieczysław Skrobik i Bronisław Walko-
wiak. Monumentalne dzieło autor napisał w oparciu 
o obszerną bazę źródłową (m.in. Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych). Praca ma 
charakter chronologiczno-problemowy i składa się 
z pięciu rozdziałów, w których autor omówił: struk-
tury stołecznego obozu narodowego w czasie okupa-
cji, program konspiracji narodowej, stosunek narodow-
ców do przygotowywanego powstania, udział w wal-
kach powstańczych i losy środowiska narodowego po 
zakończeniu II wojny światowej. Książka ukazuje kon-
spirację narodową jako zjawisko społeczno-kulturowe, 
podejmuje problem przyczyn upadku myśli narodowej 
w powojennym półwieczu. Praca Kosińskiego przy-
pomina zasługi konspiracji narodowej, związanej ze 
Stronnictwem Narodowym i NOW oraz uzupełnia dzie-
jową lukę pokolenia, które, marząc o wielkiej, naro-
dowej i katolickiej Polsce, starało się pozostać sobą. 

dr Krzysztof Kacprzak (ZSCKR im. A. Świętochow-
skiego w Gołotczyźnie)
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Namysło Aleksandra, Po tej stronie był również 
Człowiek. Mieszkańcy przedwojennego wojewódz-
twa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny 
światowej, Katowice–Warszawa 2021, ss. 256.

Monografia Aleksandry Namysło porusza problem 
pomocy dla ludności żydowskiej w latach II wojny 
światowej, niesionej przez mieszkańców przedwo-
jennego województwa śląskiego. Autorka podjęła 
się opisania ważnego i mało znanego wątku. Alek-
sandra Namysło omówiła starania ludności przed-
wojennego polskiego Górnego Śląska, która w latach 
okupacji niemieckiej pomagała miejscowym Żydom 
w gettach, żydowskim więźniom przetrzymywanym 
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy na tym 
terenie. Większość pomagających mieszkańców 
przedwojennego województwa śląskiego udzie-
lała schronienia, a pozostali pośredniczyli w znale-
zieniu odpowiedniego miejsca, aby ukrywający się 
mogli przetrwać trudne lata wojenne. W niniejszej 
pracy autorka przedstawiła różne formy pomocy, 
a także indywidualne historie osób pomagających, 
wśród których 112 osób otrzymało tytuł „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”. W publikacji czytel-
nik zaznajomi się z bardzo skomplikowanym proble-
mem, jaki miał miejsce w latach II wojny światowej.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)

Ostasz Grzegorz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struk-
tura, dzieje, Wydawnictwo Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2006, ss. 832.

Monografia Grzegorza Ostasza stanowi poważne, 
naukowe studium funkcjonowania największej 
powojennej polskiej organizacji konspiracyjnej, jaką 
było Zrzeszenie WiN. Autor drobiazgowo przeana-
lizował działania tej organizacji na terenie Okręgu 
WiN Rzeszów. W książce szczegółowo wyjaśnione 
zostały skomplikowane mechanizmy działania kon-
spiracji poakowskiej oraz ukazano proces reorgani-
zacji struktur, dążący do zmiany koncepcji działa-
nia podziemia ze zbrojnej, nastawionej na aktywną 
walkę wyzwoleńczą, na model cywilny i długofalowy. 
Książka składa się z dwunastu rozdziałów, w któ-
rych poruszono m.in. takie wątki jak: działalność 
wywiadu i Brygad Wywiadowczych, komórki Straży, 
pionów prasy, propagandy i legalizacji. Studium to 
pozwala czytelnikowi zapoznać się zatem tak ze 
strukturą, jak też z warunkami działania, a w końcu 
z ludźmi podziemia AK–WiN. Jest to o tyle istotne, 
że właśnie model funkcjonowania Zrzeszenia 
WiN wypracowany na Rzeszowszczyźnie, a potem 
w Obszarze Południowym WiN był tym wzorcowym, 
a ludzie dawnych rzeszowskich struktur AK, na czele 
z płk. Łukaszem Cieplińskim, tworząc ostatni Zarząd 
Główny Zrzeszenia WiN, dążyli do wprowadzenia go 
na poziom ogólnokrajowy. 

Praca Grzegorza Ostasza uświadamia czytelnikowi 
poziom organizacyjny polskiego podziemia, jego 
dylematy, dążenia i problemy na tle wyzwań, przed 
którymi stali Polacy w pierwszych latach po wkro-
czeniu Sowietów. 

dr Mirosław Surdej (Instytut Pamięci Narodowej)
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Ostasz Grzegorz, Podziemna armia, Podokręg AK 
Rzeszów, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2010, ss. 
416.

Książka Grzegorza Ostasza stanowi monografię 
Podokręgu AK Rzeszów, jednego z ważniejszych 
obszarów na konspiracyjnej mapie Polski. O znacze-
niu tego regionu świadczyła nie tylko liczba zaprzy-
siężonych tam żołnierzy AK, która latem 1944 r. się-
gnęła ponad 40 tysięcy, ale też szereg innych czyn-
ników. Był to teren Centralnego Okręgu Przemysło-
wego – strategicznego obszaru II RP, na którym dzia-
łał rozbudowany wywiad przemysłowy. Tamtędy 
biegły szlaki przerzutowe i kurierskie na południe. 
W końcu, na Rzeszowszczyźnie umiejscowiono naj-
większy w Europie kompleks poligonowy dla oddzia-
łów Wehrmachtu i Waffen SS, na którym m.in. od 
1943 r. prowadzono testy broni rakietowych V-1 i V-2. 
To wszystko wymagało od żołnierzy Podokręgu AK 
Rzeszów szczególnego wysiłku i zdolności organi-
zacyjnych. Zdołali oni nie tylko na bieżąco rozpra-
cowywać działania niemieckie, ale też przygotowali 
i skutecznie przeprowadzili akcję „Burza”. Niestety, 
później rzeszowska AK stała się celem zmasowanej 
akcji represyjnej, przeprowadzonej przez Sowietów 
i ich kolaborantów podległych PKWN, w wyniku któ-
rej Podokręg AK Rzeszów poniósł olbrzymie straty. 
To wszystko zostało przez autora opisane szczegó-
łowo, ale zarazem czytelnie. Jest to z pewnością 
jeden z największych atutów tej pracy, która, nie tra-
cąc charakteru naukowego, jest dobrze skonstru-
owana, bogato ilustrowana i przystępna w odbiorze. 
Ogółem, jest to doskonałe źródło wiedzy, umożliwia-
jące zapoznanie się z istotnym fragmentem historii 
polskiego podziemia. 

dr Mirosław Surdej (Instytut Pamięci Narodowej)

Rabiński Jarosław, Stronnictwo Pracy we władzach 
naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 
w latach 1939–1945, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, 
ss. 694.

Zgodnie z intencją Autora praca uzupełnia wciąż nie-
dostatecznie opisane aspekty działalności naczelnych 
władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie pod-
czas II wojny światowej. W tym wypadku przedmiotem 
zainteresowania i analizy stała się polityka jednego 
z kluczowych ugrupowań, tworzących wojenną koali-
cję polskich partii politycznych, a zatem Stronnic-
twa Pracy. Choć wywodząca się z Frontu Morges, par-
tia ta powstała na krótko przed wrześniem 1939 r., ze 
względu na swoją rolę istotnego zaplecza politycznego 
gen. Władysława Sikorskiego, odgrywała niebaga-
telną rolę we wszelkich aktywnościach rządu emigra-
cyjnego. Autor omawia kolejno genezę i założenia ide-
owe tej partii o chadeckim obliczu oraz działalność jej 
członków we Francji i Anglii w okresie wojny. Kluczowe 
w narracji jest niewątpliwie przedstawienie stosunku 
SP do kwestii porozumienia rządu Sikorskiego z ZSRS, 
katastrofy Gibraltarskiej, zbrodni katyńskiej i polityki 
Stanisława Mikołajczyka. Monografia w istotny spo-
sób uzupełnia stan wiedzy o meandrach polskiej poli-
tyki z okresu II wojny światowej. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
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Roczkowska Anna, Gdy zabraknie łez… Jan Bona-
wentura Romocki i jego wiersze, Społeczny Komi-
tet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Bata-
lionu „Zośka”, Wydawnictwo Inne, Warszawa 2019, 
ss. 136.

Autorka w swojej pracy przybliża biografię oraz 
twórczość poetycką Jana Romockiego „Bonawen-
tury”, członka Szarych Szeregów, podporucznika 
Armii Krajowej oraz powstańca warszawskiego. 
W książce Roczkowskiej można odnaleźć informacje 
na temat najważniejszych wydarzeń z życia Romoc-
kiego, bogato okraszone cytatami, zaczerpniętymi 
ze wspomnień jego krewnych. Najwięcej miejsca 
poświęcono okresowi działalności konspiracyjnej 
bohatera książki. Badaczka przytacza wydarzenia, 
które odcisnęły piętno na młodym poecie oraz sta-
nowiły inspiracje dla jego poszczególnych wierszy. 
Autorka przybliża czytelnikowi również usposobienie 
Romockiego, odnosząc się do jego cech charakteru, 
relacji z rodziną oraz stosunku do wojskowych obo-
wiązków. Kończąc rys biograficzny, opisuje ostatnie 
chwile życia „Bonawentury”, tj. odniesienie ciężkiej 
rany 12 sierpnia 1944 r. oraz pobyt w szpitalu przy ul. 
Miodowej 23 w Warszawie, w którym poeta poniósł 
śmierć, przywalony ścianą, jaka runęła na niego 
podczas bombardowania placówki 18 sierpnia 1944 
r.W drugiej części pracy Roczkowska zawarła wier-
sze Romockiego, które zachowały się dzięki jego 
matce i siostrze. Zbiór ten liczy 33 utwory. Niektóre 
z nich zostały opatrzone przez autorkę zdjęciami 
oryginałów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
w książce można odnaleźć także bogaty zbiór foto-
grafii bohatera oraz członków jego rodziny.

dr Artur Goszczyński 
(Fundacja im. Janusza Kurtyki, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach)

Rudnicki Robert, Oddział partyzancki NSZ „Sosna-
”/”Las 1”. Historia prawdziwa oddziału kpt. „Toma”, 
Wydawnictwo Miles, Kraków 2020, ss. 440. 

Monografia podejmuje ważny temat działań, budzą-
cego spore kontrowersje oddziału Narodowych Sił 
Zbrojnych pod dowództwem Huberta Jura ps. „Tom”. 
Postać dowódcy jest powszechnie znana ze swoich 
kontaktów z Niemcami, które zapewniły tzw. Bry-
gadzie Świętokrzyskiej pewne możliwości działa-
nia w obliczu nadciągania ze wschodu Armii Czer-
wonej. Z tego też względu dla wielu „Tom” jest okre-
ślany jednoznacznie jako zdrajca i agent Gestapo. 
Niniejsza praca wpisuje się w nurt obrony Jura, 
przedstawiając wcześniejsze aspekty jego dzia-
łalności, związane z walką z komunistyczną party-
zantką, zorganizowaną z inspiracji i w interesie ZSRS 
na ziemiach Rzeczypospolitej. Atutem pracy są bez 
wątpienia wykorzystane w niej relacje, pokazujące 
punkt widzenia żołnierzy NSZ w obliczu zagroże-
nia dla polskiego bytu narodowego ze strony dwóch 
okupantów. W ten sposób książka stanowi ważny 
głos w dyskusji nad postacią Huberta Jura i Bry-
gady Świętokrzyskiej. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
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Sitkiewicz Damian, Sprawozdania i raporty Obszaru 
Warszawskiego Armii Krajowej i Okręgowej Dele-
gatury Rządu Warszawa–województwo w latach 
1943–1944, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Sie-
dlce 2021, ss. 486.

Zbiór dokumentów dotyczących działalności 
Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej i Okręgowej 
Delegatury Rządu Warszawa–województwo stanowi 
unikalny zasób źródłowy do dziejów niemieckiej oku-
pacji na ziemiach polskich. Odnalezione i zestawione 
przez autora materiały ilustrują optykę działań apa-
ratu okupacyjnego, przeciwdziałania terrorowi, akcji 
dywersyjnych i partyzanckich, a przede wszystkim 
warunków życia ludności cywilnej poddanej okrut-
nemu reżimowi niemieckiemu. Zebranie tego mate-
riału stanowiło spore wyzwanie wobec zaginięcia 
znacznej części akt, dotyczących działalności obu 
wskazanych w pracy instytucji Polskiego Państwa 
Podziemnego. Książka stanowi wspaniały zapis cią-
głości funkcjonowania aparatu państwowego II Rze-
czypospolitej w sytuacji tajności narzuconej przez 
politykę III Rzeszy. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)

Stanek Piotr, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy war-
szawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych, Opole 2015, ss. 176.

Książka Piotra Stanka przedstawia interesujący, 
a zarazem niezbadany przez historyków temat nie-
woli niemieckiej polskich żołnierzy, walczących 
w powstaniu warszawskim, w Stalagu 344 Lams-
dorf. Grupa powstańców, która dotarła na początku 
października 1944 r. do Lamsdorf (obecnie Łambi-
nowice, woj. opolskie) była wyjątkowa w dziejach 
jeniectwa i najbardziej charakterystyczna. Wśród 
powstańców-jeńców byli nie tylko mężczyźni, ale 
również kobiety oraz dzieci. Jest to pierwsza publi-
kacja naukowa, w której poruszono ten niezwykle 
skomplikowany problem badawczy. Autor dotarł do 
wielu cennych, nieznanych krajowych oraz zagra-
nicznych źródeł archiwalnych, na podstawie których 
m.in. omówił warunki bytowe w obozie, kontakty 
powstańców z innych jeńcami, ich postawy wobec 
obozowej rzeczywistości, w tym próby organizo-
wania życia kulturalno-oświatowego, sportowego 
i religijnego, a także losy po opuszczeniu Lamsdorf 
i w momencie wyzwolenia stalagu przez Armię Czer-
woną w marcu 1945 r.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)
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Toborek Tomasz, Stanisław Sojczyński i Konspira-
cyjne Wojsko Polskie, wydanie II poprawione i uzu-
pełnione, IPN, Łódź 2015, ss. 271 + 27 s.

Publikacja Tomasza Toborka przestawia losy naj-
większej organizacji podziemia antykomunistycz-
nego w centralnej Polsce po II wojnie światowej, 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Autor omówił 
w niej powojenną działalność trzech Komend KWP, 
aktywność zbrojną, wywiadowczą, polityczną, kon-
takty z innymi organizacjami podziemia niepodle-
głościowego. Ważną częścią książki jest zaprezen-
towanie ideowości żołnierzy KWP, w tym słynnego 
i zasłużonego dowódcy – kpt. Stanisława Sojczyń-
skiego „Warszyca”. Jako były oficer Armii Krajowej 
starał się przenieść jej idee i zasady na grunt KWP. 
Praca spełnia ważne zadanie poznawcze, a miano-
wicie przypomina dokonania żołnierzy KWP, których 
działalność przez cały okres Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej starały się wymazać władze komuni-
styczne.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)

Turek Jacek, Kapitan Stefan Kulig, b.w., Brzezia 
Łąka 2016, ss. 60.

Biografia kpt. Stefana Kuliga to wzruszający 
i wstrząsający zapis dziejów jednego z wielu bohate-
rów walk o wolną Polskę w okresie II wojny światowej. 
Żołnierz ZWZ-AK o pseudonimach „Gorol” i „Wicher” 
za swoją służbę zapłacił uwięzieniem w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu, Sachsenhausen 
i Ravensbrück. Po wojnie pozostał niezłomny, bio-
rąc udział w działaniach organizacji Polski Podziem-
nej Armii Niepodległościowej. Jak wielu nieustra-
szonych partyzantów podziemia antykomunistycz-
nego, zapłacił za to pobytem w stalinowskim wię-
zieniu. Jest to w pełni zasłużony hołd dla zmarłego 
25 lutego 2022 r., u progu swych 96. urodzin, boha-
tera Wolnej Polski. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)

Zygadlewicz „Zawor” Roman, Na cichym froncie. Relacja z działalności konspi-
racyjnej w Łodzi 1939–1945, red. Tomasz Toborek i Joanna Żelazko, IPN, Łódź 
– Warszawa 2018, ss. 496.

Wspomnienia Romana Zygadlewicza ps. „Zawor”, żołnierza Armii Krajowej, Okręg 
Łódź, opatrzone przez Tomasza Toborka i Joannę Żelazko aparatem naukowym, 
dotyczą działalności Armii Krajowej w Łodzi w latach 1939–1945. Autor wspomnień 
opisał szereg interesujących historii, jakie wydarzyły się w Łodzi w czasie II wojny 
światowej. Roman Zygadlewicz ps. „Zawor” przedstawił m.in. losy mieszkańców 
miasta, pomoc dla ludności żydowskiej, a przede wszystkim działania członków 
łódzkiego okręgu Armii Krajowej, widziane ze swojej perspektywy. Okupacja Łodzi 
w latach 1939–1945 nie jest do tej pory zbyt dobrze zbadanym przez historyków okre-
sem historii miasta, a niniejsze wspomnienia stanowią niezwykle cenną bazę źró-
dłową do dalszych badań naukowych. Czytelnikom natomiast dostarczają wiele 
mało znanych informacji. Roman Zygadlewicz ps. „Zawor” na kartach swych wspo-
mnień przedstawił w przejmujący sposób trudne, tragiczne wojenne lata w Łodzi 
w latach 1939–1945.

dr Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej)
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Laureat VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, dr Przemy-
sław Benken, przyjął zaproszenie do debaty, podczas której opowie 
o okolicznościach powstania jego zwycięskiej książki, kulisach jej pisa-
nia oraz wadze poruszanej w niej problematyki.

Dr Benken jest historykiem i politologiem, co pozwala mu przyjąć szer-
sze spojrzenie na najnowszą historię polityczną. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z historią woj-
skowości i komunistycznym aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludo-
wej. Odnoszenie tych kwestii do współczesnej sytuacji politycznej i mię-
dzynarodowej wydaje się być niezwykle obiecujące.

MODERATOR 

Dr Damian Bębnowski – historyk i ekonomista, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski 
i świata (XIX–XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna 
i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecz-
nych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim (w 2022 r., nakła-
dem wydawnictwa Peter Lang, ukaże się jego książka o najnowszej historii gospodar-
czej Niemiec). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013–2014), Deut-
scher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz laureat kilku stypendiów 
i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum Historii 
Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach pro-
gramu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w USA 
(Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech 
(Justus-Liebig-Universität w Giessen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität 
Regensburg). Wykładowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach 
(2021/2022). Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Stu-
denci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza 
Kurtyki w Warszawie (w latach 2015–2018 również Sekretarz Zarządu). 

DYSKuSJa Z Laureatem
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Przegląd Przeszłość/Przyszłość uświetni widowisko pt. Niezłomny – kon-
cert poświęcony postaci Franciszka Niepokólczyckiego.

Projekt Niezłomny to koncert poświęcony postaci Franciszka Niepokól-
czyckiego, bohatera walk o niepodległość kraju, represjonowanego przez 
władze komunistycznej Polski, dzisiaj – jak wielu patriotów tamtych cza-
sów – zapomnianego. Dzięki współpracy Filharmonii im. Karola Szyma-
nowskiego w Krakowie oraz krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, postać Niepokólczyckiego wraca do świadomości obywateli. 
Jego poświęcenie, patriotyzm, bezsprzeczny heroizm i jednoznaczny 
światopogląd to wielka księga pokory dla współczesnego społeczeń-
stwa. To wielka księga prawdziwego patriotyzmu. 

Projekt Niezłomny powstał w dwóch odsłonach artystycznych – jako 
widowisko muzyczno-słowne oraz – prezentowany podczas Przeglądu 
Przeszłość/Przyszłość – koncert pieśni. Wydarzenie przygotowali arty-
ści Filharmonii Krakowskiej i zaproszeni do współpracy goście. 

KONcert
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Wykonanie: Artyści Filharmonii Krakowskiej 
Produkcja:  Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Passionart

Artyści:

Emilia Pływacz – sopran
Patryk Wyborski – bas
Oleg Sznicar – fortepian
Witold Góral – gitara
Paweł Kuźmicz – gitara basowa
Grzegorz Fieber – instrumenty perkusyjne
 

Janusz Wierzgacz – muzyka
Jerzy Łysiński – teksty piosenek
Marek Pawełek - aranżacje
 

Program:

1. Żytomierz
2. Zamach na Hitlera
3. Chłopcy Teodora
4. Woldenberg
5. Przesłuchanie
6. Szczecin
7. Listopad 1957
8. Pogrzeb pułkownika
9. Nadejdą jeszcze u nas takie czasy
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ziarna historii

Wchodzące w skład Przeglądu Przeszłość/Przyszłość wręczenie Nagrody Przeszłość/Przyszłość 
w kategorii Polonia i Polacy za granicą oraz debata Czego nie widać z Warszawy? Polonia i Polacy za gra-
nicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej, na którą składa się towarzysząca wręczeniu 
dyskusja, a także centralna konferencja organizacji wchodzących w skład sieci „Ziarna historii”, stano-
wią część zadania publicznego „Ziarna historii 2.0: Pola wiedzy”. Projekt finansowany ze środków Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

seKcJa III
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W 2021 r. Fundacja podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”, którego 
celem jest popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz 

Amerykanów, a także stworzenie sieci organizacji polonijnych, które wspólnie 
podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku 
Rzeczypospolitej za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o jej dziejach.

Odbiorcami projektu są Polacy, mieszkający w Ameryce Północnej, niepo-
sługujący się językiem polskim, którzy wychowali się w USA lub Kanadzie, ale 
wciąż identyfikują się, choćby na ogólnym poziomie, z polskością. Dostarcza-
jąc im wiedzy o rodzimych dziejach poprzez książki i wykłady o polskiej histo-
rii, pragniemy związać ich bliżej z Rzecząpospolitą oraz uczynić ambasadorami 
jej dobrego imienia w środowiskach amerykańskich, gdzie żyją. Drugą grupą 
docelową są osoby spoza społeczności polskiej, które – zdaniem organizacji 
wchodzącej w skład sieci – warto wyposażyć w rzetelne informacje na temat 
naszej historii. Organizacje polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośredni-
kiem w dyfuzji wiedzy.

W czasie trwania pierwszej edycji projektu w 2021 r.:

- stworzyliśmy sieć 10 organizacji polonijnych z USA i Kanady:

· Związek Klubów Polskich w USA;

· Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku;

· Polish American Strategic Initiative EDU;

· Polska Fundacja Kulturalna w Clark;

· Polish Heritage Center, Panna Maria, Texas;

· Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce;

· Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce;

· Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych;

· Związek Narodowy Polski w Kanadzie, Gmina 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego;

· Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto;
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- przekazaliśmy organizacjom polonijnym ponad 300 książek poświęco-
nych rodzimym dziejom w języku angielskim. Były to pozycje nagrodzone 
w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:

    

· T. Wolsza, Encounter With Katyn: The Wartime and Postwar Story of 
Poles Who Saw the Katyn Site in 1943, Carolina Academic Press, Dur-
ham 2018;

· A. Chwalba, The People of Poland War 1914–1918, Peter Lang, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki, Warsaw 2021;

· D. K. Markowski, Lwów or L’viv. Two Uprisings in 1918, Peter Lang, Fun-
dacja im. Janusza Kurtyki, Warsaw 2021;

· ponadto, przekazaliśmy publikację Instytutu Pamięci Narodowej i Fun-
dacji: The Katyń Massacre. Current Research, red. D. Bębnowski, F. 
Musiał, IPN, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2020;

- dwukrotnie zorganizowaliśmy spotkania z polskimi historykami przy 
udziale tłumacza symultanicznego zdalnego:

· spotkanie z prof. Andrzejem Chwalbą pt. Niech żyje wolna i niepodległa 
Polska! Dyskusja wokół książki Prof. Andrzeja Chwalby „Wielka Wojna 
Polaków 1914–1918” (20 listopada 2021 r.), zorganizowane w koopera-
cji z Polskim Związkiem Klubów Polskich z Chicago;

· spotkanie z prof. Tadeuszem Wolszą pt. Świadkowie prawdy o Katy-
niu: heroizm za Żelazną Kurtyną. Dyskusja wokół książki Prof. Tade-
usza Wolszy „Encounter With Katyn” (4 grudnia 2021 r.), zorganizowane 
w kooperacji z Polish American Strategic Initiative EDU;

- zorganizowaliśmy konferencję pt. Ziarna historii. Polonia i Polacy za gra-
nicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej (18 grudnia 2021 
r.), która dała możliwość zabrania głosu przez przedstawicieli organiza-
cji polonijnych zrzeszonych w sieci na temat promocji rodzimej historii.
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W 2022 r. postanowiliśmy kontynuować oraz rozszerzyć nasz projekt o kolejne 
działania. W trakcie drugiej edycji projektu „Ziarna historii 2.0: Pola wiedzy”:

· poszerzymy sieć organizacji polonijnych o organizacje z USA, Kanady, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii;

· przekażemy książki, dotyczące polskiej historii w językach angielskim 
i niemieckim;

· zorganizujemy 5 spotkań z historykami;

· przeprowadzimy centralną konferencję pt. Ziarna Historii 2:0: Czego nie 
widać z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego 
imienia Rzeczypospolitej;

· na stronie internetowej Fundacji stworzymy podstronę o polskiej historii 
w językach angielskim i niemieckim;

· stworzymy bazę danych na temat katedr polskich na uniwersytetach 
w USA;

· wręczymy Nagrodę Przeszłość/Przyszłość 2022 w kategorii Polonia 
i Polacy za granicą.

Projekt „Ziarna historii” został  sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Projekt 
„Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy” jest  finansowany ze środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Patro-
nem medialnym drugiej edycji projektu jest BritishPoles.uk.

W ramach tegorocznej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość, 
stworzyliśmy odrębną kategorię Polonia i Polacy za granicą. 
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Kategoria Polonia i Polacy za granicą

Jest to kategoria, obejmująca przedsięwzięcia polonijne, promujące polską 
historię i broniące dobrego imienia Rzeczypospolitej za granicą. W tej kate-
gorii nagradzane są inicjatywy przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.  
W 2022 r. oceniano 12 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.

naGroda 
prZeSZŁOśĆ/prZYSZŁOśĆ 2022

Nagrodzona inicjatywa

ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA-BOEHM

SYLWETKA

Autorka książek o tematyce historycznej wydawanych w Polsce i w Sta-
nach Zjednoczonych Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódz-
kim (1968–1973), w 1978 roku obroniła doktorat nauk humanistycznych na 
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972–1974 była asystentką i sekre-
tarką Melchiora Wańkowicza, który zapisał jej w testamencie swoje archi-
wum. Za promocję kultury polskiej za granicą otrzymała Medal „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” (2015). Wyróżniono ją także medalem Ignacego 
Paderewskiego (2014) nadawanym przez Stowarzyszenie Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce. Postanowieniem Prezydenta RP z 20 czerwca 
2014 roku wręczono jej Złoty Krzyż Zasługi. Jest laureatką nagrody „Świa-
dek Historii”, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej (2019), 
którą otrzymała „w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu Histo-
rii Narodu Polskiego”.
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OPIS INICJATYWY

Aleksandra Ziółkowska-Boehm jest autorką książek 
o tematyce historycznej, w której ukazuje ludzkie losy 
z wojną w tle. Recenzentami pozycji, jakie wyszły spod 
jej pióra byli między innymi Zbigniew Brzeziński, Lynne 
Olson i Stanley Cloud oraz Anna Cienciała. Należy zwró-
cić uwagę na walory edukacyjne jej prac, dzięki którym 
zarówno amerykańscy, jak i polscy czytelnicy mogą uzu-
pełnić swoją wiedzę. W swoich książkach przedsta-
wia prawdziwy, zgodny z faktami historycznymi wizeru-
nek Polski i Polaków oraz kultywuje pamięć o osobach 

pOZOStaŁe NOmiNOwaNe iNicJatYwY

zasłużonych dla narodu oraz ich bohaterskich czynach. 
Działalność Ziółkowskiej-Boehm na polu badania i lite-
rackiego przekazywania historii, czy spisywania losów 
Polaków mieszkających za granicą (np. książki „Kana-
dyjski senator”, „Kanada, Kanada”, „Korzenie są polskie”, 
„Amerykanie z wyboru”), trwa nieprzerwanie od lat 70. 
XX wieku. W ostatnim okresie wydała publikacje: „Kaja 
od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża” (2006, 
2014), „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon” (2009, 2015), 
„Lepszy dzień nie przyszedł już” (2012), „Druga bitwa 
o Monte Cassino i inne opowieści” (2014), „Wokół Wań-
kowicza”, (2019).

ERIC VAN TILBEURGH

SYLWETKA

Henricus Jacobus van Tilburgh – bardziej znany jako Eric 
van Tilburegh (ur. 1964) – Holender, konserwator sztuki, 
kolekcjoner militariów związanych z udziałem polskich 
żołnierzy w II wojnie światowej, a zwłaszcza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zgromadził jedną z naj-
większych na świecie kolekcji mundurów i wyposaże-
nia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i 1. Dywi-
zji Pancernej, ratując wiele pamiątek po weteranach 
przed zniszczeniem i rozproszeniem. Współpracował 

między innymi z Instytutem i Muzeum im. gen. Sikor-
skiego w Londynie w ramach czego opracował kolek-
cję fotografii. Przez lata popularyzował wiedzę o zasłu-
gach polskich żołnierzy w czasie wyzwalania Holandii, 
chociażby organizując na własny koszt wystawy, pre-
lekcje itp. Odegrał istotną rolę w przywracaniu dobrego 
imienia gen. Stanisławowi Sosabowskiemu i jego pod-
władnym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi RP w 2011 r. i medalem „Pro Memoria”. Otrzymał 
wyróżnienie „Świadek historii” w 2015 r. Jest współza-
łożycielem fundacji „Surge Polnia”.

OPIS INICJATYWY

W 2011 r. Eric van Tilburgh wraz żoną, polską dziennikarką Ewą Maltańską, założył 
Fundację „Surge Polania”, której misją jest ochrona, badanie, prezentowanie i popu-
laryzacja polskiej historii i kultury, głownie na terenie Królestwa Niderlandów. Orga-
nizacja urządza prelekcje, odczyty i pokazy filmów, koncentrując się na prezentowa-
niu wkładu Polaków w wyzwolenie Holandii. Jednym z jej głównych celów jest utwo-
rzenie muzeum, w którym unikalna kolekcja eksponatów zgromadzonych przez Erica 
van Tilburgha byłaby prezentowana szerszym kręgom odbiorców.
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ŁUKASZ WOLAK

SYLWETKA

Łukasz Wolak – doktor nauk humanistycznych, historyk i dokumentalista, absol-
went Uniwersytetu Wrocławskiego. Były pracownik Oddziału IPN we Wrocła-
wiu oraz Centrum im. Willy’ego Brandta UWr. Uczestnik Centralnego Projektu 
Badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”, w którym 
zajmuje się kwestią polskich uchodźców w Niemczech we wspomnianym okre-
sie. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia dotyczące Polaków 
w Niemczech po 1945 roku, w tym polskich organizacji i działaczy emigracyj-
nych, w swojej pracy badawczej dotyka także problematyki związanej z taj-
nymi służbami PRL.

OPIS INICJATYWY

Łukasz Wolak od wielu lat zajmuje się dziejami pol-
skich uchodźców w Niemczech po II wojnie świa-
towej. Poza prowadzeniem dotyczących tego 
badań naukowych propaguje on także wspomnianą 

problematykę za pośrednictwem bloga, który zyskał 
już status wręcz podstawowego źródła wiedzy w tym 
temacie. Bogata baza źródłowa stanowiąca cenny 
materiał poznawczy oraz wieloaspektowa formuła 
prowadzenia tego medium sprawia, że inicjatywa dr. 
Wolaka jest użyteczna zarówno dla profesjonalnych 
naukowców, jak i pasjonatów historii.
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CZESŁAW FILIPOWSKI, MARIAN KŁADNY

SYLWETKA

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukra-
ińskich Nacjonalistów kontynuuje dzieło założonego 
w 1989 roku stowarzyszenia Pojednanie i Pokuta. Działa 
na rzecz upamiętnienia tragicznego losu Polaków, któ-
rzy w latach 1939–1947 padli ofiarą OUN-UPA oraz upo-
wszechniania wiedzy historycznej o Kresach Wschod-
nich. Jego celem jest ujawnianie, dokumentowanie 
i opisywanie zbrodni dokonanych przez ukraińskich 
nacjonalistów, przeciwdziałanie fałszowaniu historii, 
działalność patriotyczna i komemoracyjna. Głównym 
przedmiotem działań Stowarzyszenia jest inicjowa-
nie, wspieranie oraz organizowanie budowy pomników 

oraz tworzenia tablic upamiętniających zbrodnie na 
ludności polskiej oraz Sprawiedliwych Ukraińców, któ-
rzy udzielali pomocy Polakom. Efektem tej pracy są 22 
pomniki i około 300 tablic upamiętniających. Organiza-
cja ponadto zajmuje się działalnością naukową i popu-
laryzatorską, skoncentrowaną wokół historii i kultury 
Kresów Wschodnich. Stowarzyszenie posiada archi-
wum, w którym zgromadziło ponad 20 000 relacji bez-
pośrednich świadków ludobójstwa Polaków na Ukrainie, 
a także unikalne dokumenty ikonograficzne (fotografie, 
rysunki, mapy). Organizacja od wielu lat współpracuje 
z Instytutem Pamięci Narodowej (w 2017 roku otrzymało 
Nagrodę Kustosza Pamięci IPN). Od 1992 roku wydaje 
kwartalnik „Na Rubieży” (180 numerów). 

OPIS INICJATYWY

Budowa i remont pomnika w Mostach Wielkich na Ukrainie. W 1994 roku Czesław 
Filipowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów rozpoczął starania o upamiętnienie Polaków pomordowanych 
w parafii Mosty Wielkie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraiń-
ską Powstańczą Armię. Dzięki przychylności ówczesnego mera miasta, Iwana Czor-
nija, 22 marca 1995 roku zapadła decyzja o wydaniu zgody na realizację tego pro-
jektu. Dzięki pomocy strony ukraińskiej, która ze zrozumieniem wsparła inicjatywę 
budowy pomnika, prace nad nim udało się zakończyć w 1996 roku, pomimo prote-
stów lokalnych środowisk politycznych. Na tablicach inskrypcyjnych pierwotnie 
umieszczono 150 nazwisk ofiar, jednakże gdy informacje o upamiętnieniu dotarły 
do ich krewnych i znajomych zaczęto uzupełniać je o kolejne personalia, których 
liczba w ciągu dwóch lat wzrosła do 252. Powstanie monumentu w Mostach Wiel-
kich dało początek dalszym działaniom byłych mieszkańców tamtejszej parafii i ich 
potomków – między innymi dokonano upamiętnienia w nieistniejącej już polskiej wsi 
Stanisłówka. W 2021 roku Stowarzyszenie, przy współpracy z opiekunem pomnika, 
Marianem Kładnym, a także dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Naro-
dowej podjęło się jego generalnej renowacji. Warto również wspomnieć, że z inicja-
tywy organizacji w 2010 roku na cmentarzu w Mostach Wielkich zbudowano lapida-
rium składające się z ok. 75 rozpadających się polskich nagrobków z XVIII–XIX wieku 
pochodzących z tamtejszej nekropolii.
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BOGUSŁAWA HUANG

SYLWETKA

Bogusława Huang jest mocno zaangażowana w społeczną pracę na rzecz Polonii 
w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Jersey City. Od 35 lat pracuje w tam-
tejszej polskiej szkole im. Józefa Piłsudskiego, zaś od 1998 roku pełni funkcję 
jej dyrektora. Jest osobą o miłym usposobieniu, żoną i matką, dobrym peda-
gogiem potrafiącym zaskarbić sobie szacunek i uwagę młodzieży oraz gorącą 
patriotką o wysokim morale. Nie obawia się wyzwań będąc zawsze gotową słu-
żyć radą i przewodzić inicjatywom trudnym do przeprowadzenia. Dała poznać 
się także jako świetny mówca i organizator publicznych zgromadzeń. Została 
wyróżniona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za pracę nauczycielską.

OPIS INICJATYWY

Bogusława Huang czynnie wspierała inicja-
tywę powstania Pomnika Katyńskiego w Jersey 
City jako członek komitetu jego budowy. W 2018 
roku w ramach Komitetu Ochrony Pomnika Katyń-
skiego i Obiektów Historycznych współorganizo-
wała ze Sławomirem Plattą i Januszem Sporkiem 
działania dla obrony monumentu. Zbierała pod-
pisy pod petycją o referendum, współorganizo-
wała protesty i jako mieszkaniec Jersey City lob-
bowała wśród radnych miasta w sprawie pozosta-
wienia pomnika na swoim miejscu. Nieprzerwanie 
angażuje się w działania tej organizacji oraz bierze 

udział w inicjatywach miejscowej parafii św. Anto-
niego z Padwy.

Pracując jako nauczyciel wychowała całe pokolenia 
Polek i Polaków mieszkających w Stanach Zjedno-
czonych w duchu miłości do ojczyzny, polskiej histo-
rii i języka polskiego. Młodzież z jej szkoły, od czasu 
ustawienia Pomnika Katyńskiego na Exchange Place 
w Jersey City, inspirowana przez charyzmatyczną 
panią dyrektor chętnie angażuje się w wydarzenia 
patriotyczne organizowane przy monumencie, mię-
dzy innymi przygotowując występy artystyczne.

Wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

„Kuryer Polski”;
Yvette Popławska;
Anna Ambrochowicz-Gajownik;
Lesia Jermak;
Ted Fujarczuk;
PepeTV;
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Poland First to Fight.
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D yskusja towarzyszyć będzie wręczeniu Nagrody Przeszłość/Przyszłość dla 
najlepszej inicjatywy polonijnej, promującej polskie dzieje poza granicami 

naszego kraju. Rozmowa ukaże perspektywę ambasadorów polskiej historii na 
obczyźnie. Pozwoli to lepiej poznać ich sukcesy na tym polu, jak również zro-
zumieć problemy i wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej działalności. 
Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”.

debata Czego nie widać z warszawy?
Polonia i PolaCy za graniCą jako ambasadorowie  

dobrego imienia rzeCzyPosPolitej

Sławomir Budzik – polonijny radiowiec, producent radiowo-telewizyjny, filmowiec, mon-
tażysta i konferansjer. Już jako student związany był z Radiem Centrum w Lublinie, Radiem 
Plus oraz telewizją TVP Polonia. Od 1999 r. współpracował z leszczyńskim wydawnictwem 
AWAPRESS.  Przez cały ten okres był dziennikarzem rzeszowskiego Radia Via. W USA od 
2001 r. Związał się z programem telewizyjnym „Oblicza Ameryki” . W 2006 r. na stacji WPNA 
1490 rozpoczął także prowadzenie programu informacyjno-publicystycznego „Po Pierw-
szej – Świat, Ludzie, Wydarzenia”. Po odejściu z telewizji Polsat związał się z Radiem Deon 
Chicago, gdzie współprowadzi „Poranek z Radiem Deon”. Razem z Radio Wnet tworzy co 
czwartkową audycję „Ponad Oceanami”, dotyczącą informacji z Polski, USA, Bałkanów, Chin 
i innych regionów świata. 

moderator
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paNeLiści

Dr Łucja Mirowska-Kopeć – germa-
nistka, pedagog. W USA od 1991 r. 
Wieloletnia nauczycielka w placów-
kach polskich i amerykańskich, m.in. 
w Szkole Podstawowej Edwards w Chi-
cago. Zastępca Dyrektora w Hubbard 
High School w Chicago oraz Dyrek-
tor prestiżowej Arthur E. Canty Ele-
mentary School (jako pierwsza Polka 
nowej emigracji). Po studiach magi-
sterskich (Columbia College w Urban 
Teaching oraz Northeastern Illinois Uni-
versity w Educational Leadership), uzy-
skała doktorat w dziedzinie edukacji na 
Nova Southeastern University. Aktywna 
działaczka społeczna, odpowiedzialna 
m.in. za stworzenie Olimpiady nauko-
wej w języku polskim dla uczniów Chi-
cagowskich szkół publicznych. Członek 
Związku Klubów Polskich (od 2021 jako 
Prezes). Współorganizowała wiele kon-
ferencji, kursów i wystaw dedykowa-
nych Polonii w USA. Od 2018 r. przewod-
nicząca Komitetu Stypendialnego im. 
św. Jana Pawła II przy Lidze Katolickiej 
Pomocy Religijnej Polsce i Polonii.

Andrzej Kempa – dyplomowany elektro-
nik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Wiedeńskiego. W Austrii 
od 1991 r. Przewodniczący Federacji Pola-
ków w Austrii. Prezes Światowej Federa-
cji Sportu Polonijnego. Aktywny działacz 
społeczny na rzecz Polaków i Austria-
ków. Organizator lub współorganiza-
tor wielu wydarzeń, łączących histo-
rię, kulturę i sport, m.in. imprez sporto-
wo-charytatywnych, wystaw historycz-
nych. Współzałożyciel Polonijnego Cen-
trum Sportów Wodnych w Gdańsku. Orga-
nizator Sympozjów Sportu Polonijnego. 
Założyciel serwisu informacyjnego „Polo-
nia Sport”. Autor artykułów i opracowań́  
dotyczących Polonii (m.in. Polacy jako 
Ambasadorzy współpracy środkowoeuro-
pejskiej, Oblicza Polonii, Kolorowe Matecz-
niki). Współautor filmu dokumentalnego 
o obozie zagłady w Gusen. Moderator 
i gość wielu audycji radiowych i progra-
mów telewizyjnych. Panelista debat polo-
nijnych. Odznaczony Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu św. Stanisława. 
Ambasador at Large w Austrii Orderu św. 
Stanisława. Przez czasopismo polonijne 
„Żongler” wybrany Twarzą Roku 2006.

Elżbieta Barrass – biolog, absol-
wentka Birkbeck, University of Lon-
don. W Wielkiej Brytanii od ponad 27 
lat. Nauczycielka nauk przyrodniczych 
w gimnazjum i biologii w liceum. Od 
wielu lat związana z edukacją polonijną 
w Wielkiej Brytanii jako nauczycielka 
i dyrektor szkoły. Juror konkursu Być 
Polakiem. Członek Zarządu Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Londynie (od 2021 
r. Prezes).
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Przegląd 
Przeszłość/Przyszłość

Inicjatywy wchodzące w skład Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2022 zostały dofinansowane w ramach 
projektu Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2022 przez Partnerów: Fundację Empiria i Wiedza, Pocztę Pol-
ską S.A. oraz przez Darczyńcę, Fundację PKO Banku Polskiego. 

Debata U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii na świecie – diagnoza 
i recepty, o której mowa w niniejszej sekcji, dotyczy raportu pt. Rozpoznawalność polskich history-
ków dziejów najnowszych za granicą (w oparciu o cytowalność w bazie Google Scholar). Raport powstał 
w ramach zadania publicznego Punkt styczności – eliminacja deficytów modułu think tankowego Funda-
cji im. Janusza Kurtyki w celu zwiększenia wpływu na polityki publiczne w obszarze polityki pamięci. Sfi-
nansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Opisana w niniejszej sekcji debata Polska–Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się 
sojuszu stanowi część projektu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe 
w kontekście przeszłości? 4.0. Zadanie finansowane z budżetu państwa ze środków Muzeum Historii Pol-
ski w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2022. Jej partnerem jest Radio Wnet.

SEKCJA IV

PROO

PROO

Program Rozwoju
Organizacji 
Obywatelskich
na lata 2018–2030
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Opracowanie: dr Artur Goszczyński  
(Fundacja im. Janusza Kurtyki, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość ma na celu dokonanie przeglądu 
oraz nagrodzenie i promocję najlepszych polskich inicjatyw związanych 

z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które – mimo swoich ewidentnych 
atutów – pozostają szerzej nieznane. Stoją za nimi konkretni ludzie, grupy spo-
łeczne, firmy, stowarzyszenia, instytucje, a wraz z nimi pasje, opowieści, prze-
życia i wyjątkowe doświadczenie patriotyzmu. Dlatego odrębnym celem Kon-
kursu jest integracja tych środowisk wokół Fundacji im. Janusza Kurtyki. Wrę-
czenie Nagród i zaproszenie wyłonionych z cienia Nominowanych, Laureatów 
i Zgłaszających do utworzenia wraz z Fundacją swoistej konstelacji pamięci 
pokaże wszystkim, że pamięć o przeszłości może być osią do budowania śro-
dowiska zdolnego do tworzenia przyszłości osadzonej w tym, co minione. 

KONKurS O NaGrODY
prZeSZŁOśĆ/prZYSZŁOśĆ 

Edycja 2022
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Tegoroczne Nagrody Przeszłość/Przyszłość są przyznawane w pięciu kate-
goriach:

• Polonia i Polacy za granicą (kategoria opisana w sekcji dotyczącej pro-
jektu „Ziarna historii”, dedykowanego Polonii);

• Upamiętnienie w terenie,
• Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą,
• Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa),
• Innowacyjne formy edukacji historycznej.

W 2022 r. oceniano łącznie 91 inicjatyw.

Pierwsza edycja Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość zakończyła się 
sporym sukcesem – wpłynęło ponad 60 zgłoszeń od organizacji oraz osób pry-
watnych z całej Polski. Projekt ukazał wielopłaszczyznowość patriotycznych 
inicjatyw oraz ich potencjał, który drzemie na poziomie lokalnym. Dostrzegając 
te kwestie, Fundacja zdecydowała się rozszerzyć formułę Konkursu poprzez 
nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami, 
które zostały zaproszone do zorganizowania go na poziomie lokalnym. Pod-
czas pilotażowej edycji projektu, przedsięwzięcia tego podjęły się gminy Nysa, 
Łańcut oraz Milanów. Część zaproszonych jednostek wyraziła także zaintere-
sowanie ich organizacją w kolejnych latach.

Lokalne edycje Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość mają na celu dotar-
cie z ideą projektu jeszcze głębiej, bowiem to właśnie na poziomie mniejszych 
miast i miasteczek realizowane są nieznane szerzej inicjatywy, które regional-
nie upamiętniają polską historię i budują tożsamość. Angażując gminy w orga-
nizację tego przedsięwzięcia, chcemy wyciągać z cienia tego rodzaju działa-
nia oraz docenić ich autorów. Jak przewiduje regulamin, osoba lub organizacja 
nagrodzona na szczeblu lokalnym uzyska status Nominowanego w Konkursie 
głównym, przeprowadzanym na poziomie centralnym. Fundacja planuje roz-
szerzać współpracę z gminami poprzez zapraszanie ich do udziału w projek-
cie w kolejnych latach. Razem możemy budować społeczność, dla której Pol-
ska nie jest tylko pustym słowem.
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Kategoria Upamiętnienie w terenie

Jest to kategoria obejmująca inicjatywy, upamiętniające polską historię 
i rodzimych bohaterów (w szczególności członków podziemia niepodległościo-
wego), zwłaszcza w miastach i miasteczkach, na wsiach, w lasach, górach (np. 
w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych). W 2022 
r. oceniano 20 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.

Nagrodzona inicjatywa

MAGDALENA SZCZEPAŃSKA/STOWARZYSZENIE 
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” W BRZEZINACH

SYLWETKA

Magdalena Szczepańska jest założycielką (2018 r.) 
i prezesem Stowarzyszenia ,,Ocalić od zapomnie-
nia” w Brzezinach, wiceprezesem Stowarzysze-
nia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość oraz wiceprezesem Stowarzysze-
nia Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”. Posiada 
wykształcenie prawnicze, pasjonuje się historią, 
przede wszystkim dziejami regionalnymi. Aktual-
nie jest pracownikiem ds. promocji Urzędu Miasta 
i Gminy Narol, w ramach czego realizuje działania 
upowszechniające aktywność żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego kompanii Narol. Koor-
dynowała liczne projekty służące podtrzymywa-
niu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielę-
gnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W 2019 
roku za pracę społeczną decyzją kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

odznaczona Medalem „Pro Patria”. Obecnie rzeszow-
ski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zgłosił ją do 
honorowej nagrody ,,Świadek historii”. Jest pomy-
słodawcą, twórcą i realizatorem wielu spotkań i pro-
jektów dotyczących popularyzacji dziejów regionu 
województw podkarpackiego i lubelskiego, autorką 
publikacji, koncertów patriotycznych, plenerów 
i spotkań historycznych. Otrzymała dofinansowa-
nia na realizowane projekty z Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Fundacji PGE, Fundacji Orlen. 
Z jej inicjatywy powstał film pt. „Kobos ocalić od 
zapomnienia”, przedstawiający sylwetkę porucznika 
Stefana Kobosa, nazywanego „partyzancką legendą 
Lubelszczyzny”, którego działalność konspiracyjna 
była związana z położonymi na pograniczu powia-
tów tomaszowskiego i lubaczowskiego Brzezinami.
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Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia” stworzyło 
ścieżkę edukacyjno-historyczną w miejscowości 
Brzeziny Bełżeckie, która w przystępnej i atrakcyj-
nej formie dla każdego odbiorcy przybliża lokalną 
historię okresu II wojny światowej. Została ona 
opatrzona tablicami informacyjnymi oraz wzboga-
cona deskalami, rzeźbami oraz grą terenową. Od 
2019 do 2021 roku odsłonięto 8 tablic dotyczących 
wydarzeń z 1944 roku, tj. czterech kryjówek porucz-
nika Stefana Kobosa, składu osobowego III plutonu 
Armii Krajowej Brzeziny Bełżeckie; schematu dru-
giej konspiracji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; 
schematu ZWZ-AK Okręgu Lublin oraz wału prze-
ciwczołgowego na obszarze Brzezin Bełżeckich. 
W różnych punktach na terenie całej miejscowości 
namalowano 10 deskali – podobizn żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego i mieszkańców wsi, którzy 

byli zaangażowani w działalność konspiracyjną, zaś 
w dwumetrowych klocach dębiny wykonano rzeźby 
dowódców kompanii Narol. Ponadto zainstalowano 
„kesze” do gry terenowej (gra dostępna na open-
caching.pl). Stowarzyszenie nie zamierza jednak 
kończyć na tym rozwoju projektu, w jego planach 
są bowiem kolejne przedsięwzięcia mające dodat-
kowo go uświetnić, między innymi: ustawienie budek 
granicznych ukazujących granicę między General-
nym Gubernatorstwem podporządkowanym III Rze-
szy a ZSRS wraz z opisem historycznym, odsłonię-
cie pomnika poświęconego żołnierzom podzie-
mia niepodległościowego oraz uruchomienie Izby 
Pamięci im. Karola Kazimierza Kosteckiego i Ste-
fana Kobosa. Warto także wspomnieć, że organiza-
cja prócz wspomnianej inicjatywy wydaje publikacje 
dotyczące swoich lokalnych bohaterów oraz orga-
nizuje uroczystości religijno-patriotyczne poświę-
cone żołnierzom Armii Krajowej.
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Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir” nie ograni-
cza się do udziału w widowiskach historycznych, 
zainteresowania mundurem i bronią oraz animo-
wania działań edukacyjnych. Od wielu lat aktywnie 
dba o materialne pamiątki po walkach zbrojnych, 
jakie rozegrały się w powiecie biłgorajskim, mię-
dzy innymi remontując i tworząc nowe tablice infor-
macyjne oraz przeprowadzając renowacje pomni-
ków. Jej członkowie zainicjowali (we współpracy 
z innymi podmiotami i prywatnymi darczyńcami) 
powstanie upamiętnień bitwy pod Osuchami, mię-
dzy innymi w obozie „Woyny” nad Studczkiem, obo-
zach „Groma” i „Topoli” na Halacinie, obozie „Skrzy-
pika” w lesie Ostrów pod Margolami, a także w miej-
scu potyczki na Kobylim Grzbiecie oraz dawnej dwu-
gajówki „Za Oknem”. Wraz z Gminnym Ośrodkiem 

Pozostałe nominowane inicjatywy

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ  
IM. POR. KONRADA BARTOSZEWSKIEGO PS. „WIR”

SYLWETKA

Środowisko skupione w Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Wir” tworzą ludzie 
pochodzący z okolic Biłgoraja, kultywujący rodzinne tradycje walki o niepod-
ległość. Tworzą oni oddział oparty na tradycjach wojskowych zarówno oddzia-
łów leśnych jak i Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Ziemie powiatu 
biłgorajskiego, położonego głównie na terenach Roztocza i Puszczy Solskiej, 
były areną walki o niepodległość od września 1939 roku, ale również świadkiem 
wielu zbrodni popełnionych, przede wszystkim przez hitlerowskich okupantów. 
Ze względu na warunki terenowe oraz niemiecką akcję wysiedleńczą, rozpo-
czętą pod koniec 1942 roku, obszar Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej był 
jednym z najsilniejszych ośrodków partyzanckich w Polsce. W centrum zainte-
resowań grupy jest Armia Krajowa, patronuje jej zaś jedna z jej legend – działa-
jący na Zamojszczyźnie porucznik Konrad Bartoszewski ps. „Wir”.

Kultury w Biłgoraju przyczynili się do wydania map 
turystyczno-historycznych poświęconych wojen-
nej historii tego obszaru (Partyzancka mapa Pusz-
czy Solskiej, cz. 1–2, oprac. D. Róg, P. Wład, Rzeszów 
2016–2021). Najoryginalniejszymi formami komemo-
racji powstałych za sprawą GRH „Wir” są bez wątpie-
nia zrekonstruowane przez nią w historycznych loka-
lizacjach obiekty tj. ziemianka porucznika „Wira” oraz 
szpital polowy 665. Wartości tej inicjatywy dowodzi 
uwzględnienie ich obydwu w wykazie „Punktów edu-
kacyjnych” w ramach programu Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki „Poznaj Polskę”. Warto także wspomnieć, 
że członkowie grupy zawsze chętnie uczestniczą 
w uroczystościach organizowanych przy miejscach 
pamięci, między innymi wystawiając warty przy gro-
bach wojennych i pomnikach.
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STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE 
„PRO PATRIA”

SYLWETKA

Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Pro Patria” to organizacja poza-
rządowa działająca na obszarze powiatu tarnowskiego, której celem jest mię-
dzy innymi podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgno-
wanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej. Wspiera ono także indywidualny rozwoju swoich członków w duchu 
wartości chrześcijańskich, propolskich i antykomunistycznych; troszczy się 
o zachowanie zabytków kultury materialnej, niematerialnej i tradycji regio-
nalnej oraz działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Na przestrzeni 
ostatnich lat Stowarzyszenie zrealizowało dwa rajdy piesze śladami Żołnie-
rzy Wyklętych (na trasie Żurowa-Szerzyny oraz Żurowa-Ryglice); regularnie 
organizuje rajdy samochodowe po miejscach pamięci związanych z II wojną 
światową na terenie powiatu tarnowskiego; Patriotyczne Śpiewanie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości; zbiórkę publiczną pod hasłem „Opieka 
nad grobami i pomnikami poświęconymi obrońcom Ojczyzny oraz nad cmen-
tarzami wojennymi na terenie gminy Szerzyny”; Ogólnopolski Biegu Tropem 
Wilczym w Ołpinach. Ponadto za jego sprawą stworzono miniaturę teatralną 
„Pozostać wiernym”, poświęconą lokalnym członkom podziemia niepodle-
głościowego oraz wydano publikację „Legendy o Czermnej i Liwoczu”, któ-
rej autorem jest jeden z członków stowarzyszenia. Organizacja prócz tego 
zbiera i digitalizuje materiały dotyczące lokalnej historii.

OPIS INICJATYWY

Od 2015 r. Stowarzyszenie podczas różnych wyda-
rzeń o tematyce patriotyczno-historycznej przypo-
mina działalność lokalnych członków powojennej 
konspiracji niepodległościowej. W latach 2017–2019 
organizacja przeprowadziła zbiórkę publiczną, mię-
dzy innymi na odnowienie płyty nagrobnej Włady-
sława Stanuli w Ołpinach (2017/4052/OR i 2018/4911/
OR). Efektem tego było wpisanie jego pochówku do 
ewidencji grobów i weteranów walk o wolność i nie-
podległość Polski pod numerem 748. Jesienią 2021 
roku dzięki wspomnianej akcji oraz wsparciu finan-
sowemu ze strony krakowskiego oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej (na wniosek Stowarzyszenia) 
powstał nowy nagrobek, który uroczyście poświę-
cono 1 maja 2022 roku. Drugim zrealizowanym przez 
organizację projektem w ramach tej inicjatywy było 
umieszczenie w Ryglicach tablicy upamiętniającej 
działalność placówek Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na tym 
obszarze oraz akcję zbrojną przeprowadzoną przez 
oddział partyzancki pod komendą Józefa Mitoraja 
„Sowińskiego” na tamtejszy posterunek milicji oby-
watelskiej i budynek urzędu gminy, która miała miej-
sce 24 maja 1946 r. Tablica została sfinansowana przez 
krakowski oddział IPN, zaś uroczystość jej odsłonię-
cia odbyła się 10 września 2021 roku.
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CZESŁAW FILIPOWSKI

SYLWETKA

Czesław Filipowski urodził się 3 sierpnia 1932 r. w miejscowości Rokitna, nale-
żącej do wsi Wolica w gminie i parafii Mosty Wielkie (województwo lwowskie). 
W dzieciństwie stracił całą rodzinę, która zginęła podczas obrony Warszawy 
w 1939 roku oraz w ataku Ukraińskiej Powstańczej Armii na Rokitną. Od 30 lat 
jest aktywnym działaczem społecznym – angażuje się w prace dwóch orga-
nizacji Kresowych: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich oraz Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów. Od 1990 roku z inicjatywy Czesława Filipowskiego, bądź przy 
jego wsparciu, na terenie całego kraju oraz poza jego granicami powstało wiele 
tablic, pomników i innych upamiętnień poświęconych ofiarom II wojny świato-
wej, w tym zamordowanym w wyniku ludobójstwa na Kresach oraz ratującym 
ich Sprawiedliwym Ukraińcom.

OPIS INICJATYWY

Czesław Filipowski od 1994 roku był zaangażowany 
w tworzenie i utrzymywanie oraz generalny remont 
(przeprowadzony w 2021 roku) pamiątkowej nekro-
polii w miejscowości Mosty Wielkie, w tym w utwo-
rzenie polskiego lapidarium zniszczonych grobów 
z XVII–XIX wieku. Wraz z pomocą miejscowego opie-
kuna symbolicznego cmentarza – Marianem Kład-
nym, wykonał pomnik poświęcony 252 ofiarom, któ-
rych dane gromadził prowadząc kilkuletnią kwe-
rendę źródłową oraz kontaktując się z rodzinami 
i znajomymi ofiar. Dzięki inicjatywie Filipowskiego 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukra-
ińskich Nacjonalistów zdobyło w 2021 roku (między 
innymi dzięki wsparciu Instytutu Pamięci Narodo-
wej) środki na przeprowadzony pod jego kontrolą 
generalny remont monumentu oraz ogrodzenie pol-
skiego cmentarza, który zaczął być otaczany przez 
przysłaniające go nowe nagrobki. Dzięki tym stara-
niom w Mostach Wielkich regularnie odbywają się 
uroczystości i pielgrzymki Kresowian. Działania te 
stały się także inspiracją do tworzenia innych upa-
miętnień oraz budowania płaszczyzny porozumienia 
z lokalną ludnością narodowości ukraińskiej.
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JOANNA NOWACZYK I PRZEMYSŁAW MIELOCH

SYLWETKA

Joanna Nowaczyk jest absolwentką Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczynała od pracy 
nauczyciela, od 20 lat trudni się jednak dziennikarstwem. Obecnie jest redak-
torem naczelnym w samorządowej gazecie. Zajmuje się między innymi publi-
cystyką historyczną. W 2009 roku została wyróżniona w Konkursie o Nagrodę 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publikacje poświęcone populary-
zacji wiedzy o Polsce i świecie; w tym samym roku, wspólnie z Barbarą Micz-
ko-Malcher, zdobyła także I nagrodę w konkursie organizowanym przez mar-
szałka województwa wielkopolskiego na reportaż o powstaniu wielkopolskim. 
Włącza się w inicjatywy upamiętniające lokalną historię, od 4 lat działa w gru-
pie rekonstrukcji historycznej.

Przemysław Mieloch – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się dzien-
nikarstwem, a następnie samorządem terytorialnym – najpierw jako pracow-
nik Urzędu Gminy Komorniki, następnie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, zaś od 2014 r. Urzędu Gminy Mosina, której jest mieszkań-
cem. Pracował jako zastępca burmistrza, obecnie pełni funkcję włodarza tej 
gminy. Kierując mosińskim samorządem występuje z własnymi inicjatywami 
w zakresie upamiętnia historii oraz udziela wsparcia wszelkim projektom podej-
mowanym przez obywateli, instytucje oraz organizacje pożytku publicznego 
w tym zakresie. Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 
Jedynki, działającego na rzecz wsparcia jednej z miejscowych szkół, a także 
autorem i wydawcą zeszytów z serii „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”, populary-
zującej lokalną historię. Jego pasją jest samorząd oraz narodowa historia, co 
przejawia się w jego działalności w tym obszarze edukacji społecznej i krze-
wieniu patriotyzmu.
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Przemysław Mieloch jako pierwszy rozpoczął bada-
nia dotyczące udziału mieszkańców gminy Mosina 
w powstaniu wielkopolskim. Ich owocem był wydany 
z jego inicjatywy, przy współpracy z Joanną Nowa-
czyk, pierwszy zbiór biogramów powstańców (2008 
rok), który rozpoczął cykl „Biblioteka Ziemi Mosiń-
skiej”, koncentrujący się na miejscowej historii. Spo-
pularyzował on lokalnie postać Stanisława Kasz-
nicy, czego efektem było odsłonięcie kamienia upa-
miętniającego komendanta Narodowych Sił Zbroj-
nych, ufundowanego przez Wielkopolski Park Naro-
dowy w Krosinku oraz wzrost świadomości o zbrod-
niach komunistycznych wśród miejscowej ludności. 
Ponadto za sprawą Mielocha Mosina stała się prekur-
sorem systemowego znakowania grobów powstań-
ców wielkopolskich w powiecie poznańskim.

Joanna Nowaczyk jest inicjatorką przywracania 
lokalnej pamięci o Piotrze Mocku, całkowicie zapo-
mnianym mosinianinie poległym w powstaniu wiel-
kopolskim. Nie tylko przeprowadziła ona rzetelne 
badania nad jego losami oraz napisała poświęcony 
mu cykl artykułów, ale także zwróciła się do miej-
scowego proboszcza o oznaczenie jego anonimo-
wego grobu; wystąpiła do urzędu gminy o przywró-
cenie pełnej nazwy ulicy, której wcześniej patrono-
wał; wezwała miejscowe szkoły do przeprowadzenia 
poświęconej mu lekcji historii oraz złożyła wniosek 
o uhonorowanie Mocka najwyższym lokalnym wyróż-
nieniem. Zaapelowała także skutecznie do lokalnego 
społecznika o upamiętnienie powstańca obeliskiem.

Od 2010 r. Joanna Nowaczyk i Przemysław Mieloch 
prowadzą wspólnie stronę internetową poświęconą 
miejscowej historii. Te i inne ich inicjatywy przyczy-
niły się do wzrostu regionalnej świadomości histo-
rycznej wśród mieszkańców gminy i jej okolic, któ-
rych aktywizują do poznawania przeszłości swych 
rodzin oraz dziejów ich bohaterskich przodków wal-
czących o niepodległość Polski.
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GMINA NYSA (nominacja w ramach lokalnej edycji Konkursu)

Gmina Nysa obejmuje terytorium 217 km², które zamieszkuje ponad 56 tys. mieszkań-
ców. W jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 okolicznych sołectw. Od 2014 roku bur-
mistrzem Nysy jest Kordian Kolbiarz. W trakcie pełnienia przezeń tej funkcji podjęto 
liczne przedsięwzięcia związane z promocją i upamiętnieniem polskiej historii takie 
jak: odsłonięcia pamiątkowych tablic, pomników, organizacja wydarzeń patriotycz-
nych, a także publikacje różnego typu wydawnictw, w tym filmowych. Inicjatywy 
Gminy Nysa charakteryzują się obecnością innowacyjnych elementów. Z wykorzy-
staniem nowoczesnych technologii przygotowano bowiem wirtualne trasy tury-
styczne i panoramy, gry terenowe oraz informatory. Warto przy tym wspomnieć, że 
informacje o patriotycznych przedsięwzięciach zamieszczane są w mediach spo-
łecznościowych i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wybrane zabytki i pomniki 
z terenu gminy Nysa włączono do projektu „Poznaj historię”. Każdy z monumentów 
został oznaczony specjalną tabliczką z kodem QR, który po zeskanowaniu za pomocą 
smartfona odsyła do „wypowiedzi pomnika”. Jest ona swego rodzaju minisłuchowi-
skiem informującym o ciekawych szczegółach dotyczących dziejów samego zabytku, 
upamiętnionej osoby, historii miejsca albo wydarzenia historycznego, z którym jest 
on związany. Korzyści płynące z wdrożenia tego projektu to między innymi wzbo-
gacenie oferty turystycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych środków komu-
nikacji, zainteresowanie młodszych pokoleń lokalną przeszłością oraz budowanie 
dialogu międzypokoleniowego.

OPIS INICJATYWY

Gmina Nysa podjęła szereg działań mających na 
celu upamiętnienie polskich bohaterów narodo-
wych. Wśród nich należy wymienić odsłonięcie odla-
nego z brązu pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku 
w Nysie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jego autorem jest profesor Marian 
Molenda, lokalny rzeźbiarz, pracujący na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Ważący 2,5 tony 
monument jest wzorowany na pomniku autorstwa 
Apolinarego Głowińskiego, odsłoniętym w Tarnopolu 
w 1935 roku. Inicjatywa ta miała szczególne znacze-
nie dla lokalnej społeczności, która składa się między 
innymi z repatriantów z Kresów oraz ich potomków. 
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było wykonanie 
i usytuowanie przed budynkiem Urzędu Miejskiego 

w Nysie pomnika-ławeczki Jerzego Kozarzewskiego 
– żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia obozu 
koncentracyjnego Mauthausen i poety, który po II woj-
nie światowej był aktywnym działaczem społecznym 
i twórcą Ogniska Muzycznego w Nysie. Za swoją dzia-
łalność w 1992 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, a także honorową odznakę „Zasłu-
żony dla Ziemi Nyskiej”. Autorem tego monumentu 
jest również Marian Molenda. Ponadto należy pod-
kreślić, że Gmina Nysa kultywując pamięć o rodakach 
pomordowanych przez niemieckiego i sowieckiego 
agresora oraz ukraińskich nacjonalistów ufundowała 
tablicę stanowiącą hołd dla polskich ofiar ludobój-
stwa z 1939–1947, która zawisła na ścianie budynku 
Urzędu Miasta w Nysie, oraz odsłoniła symboliczną 
mogiłę na cmentarzu komunalnym.
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Wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

Bartłomiej Bart Dyrcz;

Miasto Racibórz;

Dariusz syrnicki;

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie;

Mariusz Twardowski;

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”;

Romuald Nowak;

Michał Kamela;

Dariusz Magier;

Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości  
im. rtm. W. Pileckiego „Kryptonim T-IV”;

Edward Reid;

Stowar z yszenie Społeczno-Edukacyjne „Or zeł Biał y  
– Strzelec”;

Hubert Smoczyk.
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Kategoria Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

Kategoria ta dotyczy inicjatyw, promujących polską historię i broniących jej 
dobrego imienia za granicą. Nagradzane są działania prowadzone zarówno 
przez sektor publiczny, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jak i osoby 
prywatne. W 2022 r. oceniano 8 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.

Nagrodzona inicjatywa

MACZEK MEMORIAL BREDA/ 
FUNDACJA PAMIĘCI GEN. MACZKA

SYLWETKA

Fundacja Pamięci generała Maczka powstała w celu upamiętnienia dorobku 1. 
Dywizji Pancernej oraz jej dowódcy. Jednostka ta jesienią 1944 roku wyzwoliła 
od niemieckiej okupacji belgijskie miasta i miasteczka, wśród których była mię-
dzy innymi Breda. Organizacja opiekuje się miejscami pamięci, w tym cmen-
tarzem w Bredzie, na którym pochowany jest sam generał Maczek oraz pod-
władni mu żołnierze.

OPIS INICJATYWY

Fundacja przy wsparciu lokalnej społeczności oraz 
władz miasta Breda stworzyła przy cmentarzu pol-
skich żołnierzy w Bredzie miejsce pamięci i muzeum 
Generaal Maczek Memorial. Znajduje się w nim stała 
ekspozycja prezentująca pamiątki związane z 1. 
Dywizją Pancerną, centrum informacji i dokumenta-
cji, izba refleksji oraz kino. Zwiedzający wchodząc do 

budynku mogą zapoznać się z obrazami wyzwalania 
miasta przez wojsko polskie, jakie umieszczono na 
znajdującym się tam murze. Prezentowane wystawy 
przygotowywane są z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii, co pozwala opowiedzieć historię 
żołnierzy Maczka oraz oswobadzania Bredy w cie-
kawej dla współczesnego odbiorcy formie.
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Pozostałe nominowane inicjatywy

RAFAŁ ZGORZELSKI/THE WARSAW INSTITUTE REVIEW

SYLWETKA

Rafał Zgorzelski jest historykiem, komentatorem, menedżerem oraz promo-
torem patriotyzmu ekonomicznego. Posiada doktorat z zakresu nauk humani-
stycznych w dziedzinie historii, który obronił na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Ponadto legitymuje się również dyplomem studiów Executive 
MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorach regulowanych. Jego 
zainteresowania badawcze skupiają się na nowożytnej myśli politycznej i pro-
blematyce współczesnych systemów geopolitycznych.

OPIS INICJATYWY

„The Warsaw Institute Review” to anglojęzyczny, eks-
percki periodyk wydawany od 2017 roku, na którego 
łamach prezentowane są zagadnienia skoncentro-
wane wokół Polski i Europy. Głównym celem wydaw-
ców i redakcji jest podkreślanie roli Rzeczypospo-
litej jako geopolitycznego lidera w Europie Środko-
wej oraz państwa prowadzącego konsekwentną pro-
zachodnią, proatlantycką i proeuropejską politykę. 

Autorami artykułów publikowanych w kwartalniku 
są analitycy i eksperci oraz osoby mające aktywny 
i praktyczny wpływ na życie polityczne, gospodar-
cze i kulturalne w kraju. Przy okazji spraw geopoli-
tycznych w czasopiśmie pojawiają się także prace 
o tematyce historycznej, które dzięki temu mają 
szansę dotrzeć do szerokiego grona czytelników 
anglojęzycznych.
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MATEUSZ MROZ

SYLWETKA

Mateusz Mroz (ur.1965 r.) jest z wykształcenia geologiem i managerem. Ukoń-
czył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył Podyplomowe Studium 
Oceny i Wyceny Zasobów Naturalnych Środowiska AGH-SGGW AR w Warsza-
wie. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w mediach 
(TVP, RTL7), pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Administracji 
w Narodowym Banku Polskim oraz prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Peł-
nił również funkcje samorządowe (burmistrz Dzielnicy Praga Południe m.st. 
Warszawy) oraz rządowe (był między innymi dyrektorem gabinetu ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz doradcą Sekreta-
rza Stanu w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Ramowej Konwencji Klimatycznej 
Narodów Zjednoczonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Jest społeczni-
kiem i miłośnikiem Warszawy. W 2022 roku z inicjatywy Mateusza Mroza i przy 
jego zaangażowaniu finansowym odtworzono rzeźbę w stołecznym Parku Ska-
ryszewskim. Jako wnuk oficera 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej od 
lat działa na rzecz upamiętnienia losów tej jednostki, dowodzącego nią gene-
rała Stanisława Sosabowskiego oraz wchodzących w jej skład żołnierzy. Jest 
członkiem grup rekonstruktorskich oraz uczestnikiem corocznych obchodów 
rocznicy operacji „Market-Garden” w Holandii.
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OPIS INICJATYWY

Mateusz Mroz od kilkudziesięciu lat prowadzi wie-
lopłaszczyznowe starania na rzecz upamiętnienia 
dokonań żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej, a w szczególności ich zasług w rejonie 
Arnhem-Oosterbeek w 1944 roku. Systematycznie 
rozmieszcza na miejscu walk informacje (w formie 
tabliczek w językach polskim i angielskim) o oko-
licznościach, w jakich polegli tam Polacy. Co wię-
cej, w wyniku wieloletnich badań udało mu się usta-
lić personalia żołnierzy pochowanych bezimiennie, 
bazując na czym rokrocznie umieszcza na owych 
grobach ich nazwiska. W ostatnich latach wyniki 
jego badań stały się podstawą do podjęcia oficjal-
nych postępowań, w wyniku których potwierdzono 
tożsamość dwóch Polaków (poprzez badania DNA) 
i uzupełnienia danych na tablicach nagrobnych. 

Warto przy tym zaznaczyć, że działania Mateusza 
Mroza wymagały szeroko zakrojonych kwerend 
w archiwach polskich, brytyjskich i holenderskich, 
które prowadził na własny koszt oraz pozyskiwania 
wspomnień uczestników bitwy. Przez wiele lat sta-
rania te spotykały się z niechęcią władz brytyjskich 
(odmawiano przeprowadzenia ekshumacji i badań 
DNA), holenderskich (systematycznie usuwano 
tabliczki rozmieszczane w terenie) oraz obojętno-
ścią polskich władz. Determinacja Mroza dopro-
wadziła jednak nie tylko do upamiętnienia nazwisk 
poległych, ale także stanowiła element presji na 
rządy Holandii i Wielkiej Brytanii względem przy-
wrócenia dobrego imienia polskiej brygadzie, na 
którą niesłusznie próbowano zrzucić winę za nie-
powodzenie operacji „Market-Garden”.
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MUZEUM POLSKIE W RAPPERSWILU

SYLWETKA

Polskie muzeum historyczne w Rapperswilu powstało w 1870 roku jako Muzeum 
Narodowe Polskie w celu promowania polskiego dziedzictwa i zachowania pol-
skich zabytków historycznych. W latach 1870–2022 mieściło się w rapperswil-
skim zamku. Prócz tej instytucji znajdowała się tam również jedna z największych 
polskich emigracyjnych bibliotek. W 2022 roku muzeum zamknięto w następ-
stwie przejęcia jej siedziby przez gminę Rapperswil. Wkrótce jednak, dzięki sta-
raniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pilec-
kiego, zostanie ono na nowo uruchomione w Hotelu Schwanen w Rapperswilu.

OPIS INICJATYWY

Muzeum dokumentuje dzieje polsko-szwajcarskich 
związków i relacji, między innymi działalność Szwaj-
carów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Prezentuje 
i popularyzuje polską przeszłość i kulturę od czasów 
nowożytnych aż do 1989 roku. Szczególne wyeks-
ponowana jest w tym historia 2. Dywizji Strzelców 

Pieszych internowanych w Szwajcarii. Na miejscu, 
między innymi, podziwiając galerię malarstwa, 
można zapoznać się z polskim wkładem w kulturę 
materialną i duchową kraju Helwetów. Warto także 
wspomnieć, że Muzeum organizuje regularnie kon-
certy, wieczory autorskie i konferencje.
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EDWARD REID

SYLWETKA

Edward Reid jest Amerykaninem, który od ponad 10 lat aktywnie promuje Pol-
skę na Zachodzie, często odkłamując negatywną narrację dotyczącą jej dzie-
jów. Charakteryzuje go wielka pasja do prowadzenia badań na temat przeszło-
ści Rzeczypospolitej oraz ogromne samozaparcie – jego ustalenia i opinie, 
negujące powszechnie przyjmowany za oceanem przekaz o udziale Polaków 
w Holokauście, powodują bowiem, że jest on krytykowany przez wiele środo-
wisk w Stanach Zjednoczonych.

OPIS INICJATYWY

Edward Reid jest twórcą filmów edukacyjnych o Pol-
sce i jej historii, w których prezentuje wyniki swo-
ich analiz badawczych. Niemal codziennie dodaje 
nowe wpisy na stronach „Polish Truth”, „Silent 
Heroes” i „Justice for Poland”, zawierające artykuły, 
filmy i analizy. Niestrudzenie stara się przekazywać 
swoją wiedzę, dzięki czemu wielu ludzi na Zacho-
dzie odkrywa nowe fakty dotyczące w szczególności 

dziejów Polski. Jego filmy zostały wyświetlone przez 
miliony widzów na całym świecie, co czyni z niego 
godnego uwagi nauczyciela historii. Reid samodziel-
nie napisał scenariusze i wyprodukował filmy mię-
dzy innymi o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, rodzi-
nie Ulmow, św. Maksymilianie Kolbe oraz niemiec-
kich obozach śmierci w Polsce.

Wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

Portal Polska-Jutra, www.polska-jutra.eu;

Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

Michał Kisiel.
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Nagrodzona inicjatywa

STOWARZYSZENIE UPAMIĘTNIENIA OFIAR ZBRODNI 
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW

SYLWETKA

Stowarzyszenie działa na rzecz kultywowania pamięci tragicznego losu 
Polaków, którzy w latach 1939–1947 padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjo-
nalistów z OUN-UPA. Jego celem jest ujawnianie, dokumentowanie i opi-
sywanie zbrodni, przeciwdziałanie fałszowaniu historii oraz działal-
ność upamiętniająca i patriotyczna. Organizacja posiada własne archi-
wum, w którym przechowuje ponad 20 tys. relacji bezpośrednich świad-
ków ludobójstwa, a także unikalne dokumenty ikonograficzne (fotogra-
fie, rysunki, mapy). Od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodo-
wej (w 2017 roku otrzymało Nagrodę Kustosza Pamięci IPN). Od 1992 
roku wydaje kwartalnik „Na Rubieży” (180 numerów), obecnie dofinan-
sowywany ze środków Ministerstwa Kultury.

Kategoria Strażnicy ksiąg 
(księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)

Celem tej kategorii jest docenienie ponadstandardowych inicjatyw księgarzy, 
antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związanych z ich pracą, które przy-
czyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć 
mogą zarówno właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy tego rodzaju pla-
cówek. W 2022 r. oceniano 8 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.
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OPIS INICJATYWY

Archiwum Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów powstało społecznie, dzięki zaangażowaniu i pracy własnej swoich 
członków i wolontariuszy, bez udziału których dziś nie udałoby się odtworzyć 
wspomnień i relacji bezpośrednich świadków historii. Na podstawie zgroma-
dzonych zbiorów organizacja prowadzi stałą działalność wydawniczą – od 1992 
r. publikuje kwartalnik „Na Rubieży” a także książki dokumentujące mordy doko-
nane na Polakach na obszarze dawnych województw: tarnopolskiego, lwow-
skiego, stanisławowskiego i wołyńskiego. Na swoim koncie ma także pozycję 
o zbrodniach Ukraińców na duchowieństwie rzymskokatolickim. Stowarzysze-
nie gromadzi również relacje o bohaterstwie Ukraińców, którzy pomagali swoim 
polskim sąsiadom. Dzięki działaniom organizacji udało się ustalić dziesiątki 
nazwisk ukraińskich sprawiedliwych, którzy informowali Polaków o grożącym 
im niebezpieczeństwie. Zbiory te przyczyniły się do ustalenia liczby zamordo-
wanych Polaków w latach 1939–1947 oraz uzupełniały prace dokumentacyjne 
i śledztwa prowadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu.
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Pozostałe nominowane inicjatywy

BIBLIOTEKA BIECZ

SYLWETKA

Bibliotekę w Bieczu utworzono w 1949 roku na mocy uchwały Powiatowej Rady 
Narodowej w Gorlicach. Początkowo jej księgozbiór liczył ok. 500 egzempla-
rzy książek, których część pochodziła z przedwojennego Towarzystwa Czytelni 
Ludowych im. Tadeusza Kościuszki. Mieści się ona w zabytkowym budynku, który 
został zmodernizowany po powodzi w 2010 roku. Placówka zajmuje pomiesz-
czenie starej synagogi, gdzie podczas generalnego remontu odsłoniono jedną 
ze ścian ukazującą żydowskie malowidła.

OPIS INICJATYWY

Dyrektorem Biblioteki w Bieczu jest Elżbieta Knapik, 
pod której auspicjami placówka w 2016 roku otrzy-
mała dofinansowanie w ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruk-
tura Bibliotek 2016–2020”. Środki pozyskane w ten 
sposób przeznaczono na modernizację obiektu, 
zakup wyposażenia oraz adaptację i nadbudowę 
nieużywanego budynku. Ponadto dofinansowanie 

pozwoliło na rozbudowę dotychczasowej siedziby 
a tym samym na przekształcenie jej w nowoczesne 
centrum zdobywania wiedzy, kultywowania kultury 
oraz funkcjonowania jako ośrodek życia społecz-
nego. Obecnie w odnowionych piwnicach biblioteki 
ulokowana jest wystawa poświęcona historii biec-
kich Żydów, skierowana zarówno do mieszkańców 
miasta, jak i turystów z Polski i z zagranicy.
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ANTYKWARIAT I KSIĘGARNIA 
ZBIGNIEW OPRZĄDEK 

KROSNO

SYLWETKA

Zbigniew Oprządek w dwudziestym roku życia zaczął prowadzić antykwariat 
w Krośnie. W pewnym momencie działalności wziął rozbrat ze stacjonarnym 
handlem książką, niemniej od trzech dekad nieprzerwanie posiada własną księ-
garnię i antykwariat. Przyświecają mu szczytne reguły, jak sam wspomina: „od 
początku głównym moim założeniem była służba drugiemu. Chęć połączenia 
książki z człowiekiem i człowieka z książką. Przez cały ten okres pozostałem 
wierny zasadzie bezpośredniego kontaktu właściciela z klientem”. Antykwariat 
i Księgarnia Zbigniew Oprządek Krosno została opisana w publikacji „Rezerwaty 
Książek” promującej księgarnie kameralne.

OPIS INICJATYWY

Firma oferuje stare i nowe książki, starając się przy 
tym nie ulegać sezonowym modom oraz iść pod prąd 
silnej komercjalizacji. Oprządek prowadzi placówkę 
raczej kulturalną niż handlową, bez faworyzowania 
tego, co aktualnie cieszy się popularnością. Swoim 
klientom proponuje pozycje wedle własnego uzna-
nia, nie zamyka się jednak na ich potrzeby – jest 
w stanie zdobyć niemal każdy tytuł poszukiwany 

przez swoich gości. Zaglądają tam nie tylko krośnia-
nie, ale również przybysze z innych regionów Pol-
ski oraz cudzoziemcy. Wielu z nich chętnie wraca 
do Oprządka, szczególnie osoby z pobliskiego Rze-
szowa, Sanoka czy Jasła oraz klienci z Krakowa 
i Warszawy. Od kilku lat przy księgarni działa gale-
ria, w której organizowane są wystawy, wernisaże 
i spotkania z artystami.
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LESZEK ŻEBROWSKI

SYLWETKA

Od połowy lat 80. XX wieku Leszek Żebrowski prowadzi badania nad dziejami 
polskiego podziemia w czasie II wojny światowej i po 1945 roku. Specjalizuje się 
w historii polskich narodowych organizacji konspiracyjnych (Narodowych Sił 
Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej) oraz narodowego odłamu żołnie-
rzy powojennego podziemia antykomunistycznego (w tym Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego). Zajmował się także przeszłością komunistycznej konspi-
racji i partyzantki z lat 1942–1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Został uznany pio-
nierem badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi w Polsce. Na początku lat 90. 
XX wieku był szefem Działu Dokumentacji Instytutu Historycznego im. Romana 
Dmowskiego. W latach 1992–2002 pracował w Urzędzie do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych na stanowisku naczelnika komórki weryfikacji. 
Od 2002 do 2012 roku pracował w Archiwum m.st. Warszawy. 

OPIS INICJATYWY

Leszek Żebrowski jest autorem licznych książek 
a także wydawcą oraz współwydawcą licznych zbio-
rów źródeł: L. Żebrowski, R. Sierchuła Brygada Świę-
tokrzyska NSZ, Poznań–Warszawa 1994; Narodowe 
Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia. t. 1–3, 
oprac. L. Żebrowski. Warszawa 1994–1996; Narodowe 
Siły Zbrojne na Podlasiu, t. 1–3, oprac. M. Bechta, L. 
Żebrowski, Siedlce 1997–2003; Tajne oblicze GL-AL 
i PPR. Dokumenty, t. 1–3, oprac. M.J. Chodakiewicz, 
P. Gonatrczyk, Leszek Żebrowski, Warszawa 1997–
1999; Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie 

zbrojne po 1944 roku, oprac. G. Wąsowski, L. Żebrow-
ski, Warszawa 1999; Kryptonim „Orzeł”. Warszawski 
Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 1947–
1954, oprac. K. Krajewski, T. Łabuszewski, J. Pawło-
wicz, L. Żebrowski, Warszawa 2004; L. Żebrowski, 
Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumen-
tach, Warszawa 2014; Narodowe Siły Zbrojne. Doku-
menty 1942–1944, t. 1, oprac. M.J. Chodakiewicz, W.J. 
Muszyński, L. Żebrowski, Lublin–Warszawa 2014; Mię-
dzy młotem a swastyką. Władysław Kołaciński „Żbik”; 
oprac. L. Żebrowski, Warszawa 2018.

Wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie;
Marcin Faliński;
Łukasz Żywulski;
Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”.
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Kategoria Innowacyjne formy edukacji historycznej

Jest to kategoria, która obejmuje inicjatywy, promujące polską historię z wyko-
rzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współcze-
snego odbiorcy, np. gry planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, 
strony internetowe i inne. W 2022 r. oceniano 43 inicjatyw zgłoszonych w tej 
kategorii.

Nagrodzona inicjatywa

GRA SZYFRÓW

SYLWETKA

„Gra Szyfrów” to pierwszy projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP (First 
Person Perspective), składająca się z trzech misji osadzonych w realiach wojny 
polsko-bolszewickiej oraz nawiązujących do wpływu polskiej kryptologii na jej 
zwycięski finał. Każdy gracz może wcielić się w autentyczne postacie żołnierzy, 
uruchomić skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat, złamać 
bolszewickie szyfry i zniszczyć pociąg pancerny najeźdźców spod znaku czer-
wonej gwiazdy oraz uratować Europę przed komunistycznych zniewoleniem.

OPIS INICJATYWY

„Gra Szyfrów” to pierwszoosobowa gra 3D z elemen-
tami skradania oraz rozbudowanymi zagadkami. 
Wprowadza użytkownika w świat wojny, która zdefi-
niowała Europę. Jej premiera odbyła się na najwięk-
szych na świecie targach gamingowych PAX 2022 
w USA. Od tego czasu cieszy się ona dużym zainte-
resowaniem nie tylko wśród przedstawicieli mło-
dego pokolenia, ale również starszych użytkowni-
ków. Dzięki „Grze Szyfrów” można na własnej skórze 
przekonać się, że spryt i odwaga mogą zwyciężyć 

nad przeważającymi siłami przeciwnika i odcisnąć 
piętno na wyniku wojny. Ten wyjątkowy projekt został 
stworzony przez Biuro Nowych Technologii Instytutu 
Pamięci Narodowej, które nawiązuje dialog z mło-
dzieżą, rozbudza zainteresowanie i chęć dalszego 
zgłębiania wiedzy o historii Polski. Rozwiązania zasto-
sowane w grze powstały na bazie materiałów źródło-
wych bądź zostały dokładnie odwzorowane z histo-
rycznych eksponatów.
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Pozostałe nominowane inicjatywy

BARTŁOMIEJ WŁODKOWSKI

SYLWETKA

Bartłomiej Włodkowski (ur. 1980 r.) to człowiek-instytucja. Studiował prawo 
i historię, ale na co dzień nie ogranicza się do aktywności związanych z tymi 
dziedzinami wiedzy. Jest organistą, dyrygentem, przewodnikiem, edukatorem, 
autorem książek, instruktorem kajakowym i szefem festiwali. Od dawna wiąże 
swoją działalność z III sektorem jako wolontariusz oraz animator, a obecnie także 
jako prezes Fundacji AVE – prężnej organizacji, która rokrocznie realizuje 25 
projektów kulturalnych, edukacyjnych, historycznych i aktywizacyjnych dla 13 
tys. osób. Ponadto Bartłomiej Włodkowski udziela się w wielu ciałach dialogu 
społecznego, w tym Mazowieckiej i Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego. Warto również wspomnieć, że inicjuje on akcje ratowania zabyt-
ków na terenie stolicy. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, mię-
dzy innymi Nagrodą Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego i Nagrodą Ani-
matorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej.

Od 26 lat jego małą ojczyzną jest Białołęka, piękna, wciąż jeszcze zielona, pery-
feryjna dzielnica Warszawy, którą pokochał na dobre i na złe oraz napisał o niej 
kilka książek. Tam narodziły się najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne (np. 
największy w Polsce seniorski festiwal Juwenalia III Wieku), historyczne, edu-
kacyjne, kajakowe oraz chóralne Bartłomieja Włodkowskiego. Białołęka jest 
też matecznikiem założonej przez niego w 2005 roku Fundacji AVE
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OPIS INICJATYWY

15 lat temu Bartłomiej Włodkowski postanowił 
„odczarować” Białołękę, którą do tej postrzegano 
jako miejsce niehistoryczne, jawiące się jako zwy-
czajne, monotonne blokowisko na obrzeżach War-
szawy. Trudno było zresztą o inny punkt widzenia, 
skoro zabytków na jej terenie było jak na lekarstwo 
(do czego walnie przyczynił się front przechodzący 
przez ten obszar w 1944 roku). Osobista determi-
nacja i samozaparcie nominowanego pozwoliło to 
zmienić, co stało się za sprawą projektu „Z Kleksem 
przez Białołękę”. Włodkowski zaczął zbierać relacje 
dotyczące dzielnicy, przykładowo o mieszczących 
się tam winnicach, Białej Damie z tarchomińskiego 
cmentarza, pracowni profesora Stanisława Jag-
mina, ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, 
czy też o gazetce „Kleks” z lat 30. XX w., pisanej ręcz-
nie przez miejscowych nastolatków. Przyświecał 
mu w tym cel, żeby najmłodsi zasmakowali w dzie-
dzictwie Białołęki i w ten sposób odkrywali własną 
tożsamość. Zaczęło się od warsztatów plenerowych 

na cmentarzu tarchomińskim, które są prowadzone 
do dzisiaj (co roku uczestniczy w nich 3,5 tys. osób, 
a scenariuszy zajęć jest już ponad 20). Następnie 
Włodkowski zaczął organizować wycieczki zbytko-
wymi autobusami, do dzisiaj cieszące się ogromną 
popularnością wśród uczniów warszawskich szkół, 
dla których są one nie tylko przejażdżką, ale potężną 
dawką wiedzy przekazywanej z pasją przez nomino-
wanego. Kolejnym jego przedsięwzięciem była orga-
nizacja spływów kajakowych po białołęckim odcinku 
Wisły, okraszonych animacjami historycznymi. Owo-
cem tego projektu była także książka z opowiada-
niami o historii dzielnicy, której nakład rozszedł 
się w krótkim czasie oraz kolorowanki i audiobook 
wydane w ślad za nią. Materiały te otrzymali wszy-
scy uczniowie białołęckich szkół. Na kanwie publi-
kacji powstały również filmy rysunkowe. Bilans ini-
cjatywy Bartłomieja Włodkowskiego jest więc impo-
nujący – z jej wyników rocznie korzysta ok. 8 tys. 
dzieci. Co więcej młodzi uczestnicy, do których ów 
dotarł ze swoim projektem przyznają, że rozbudziła 
ona w nich miłość do Białołęki.



110

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2022

HISTORIA BEZ CENZURY

SYLWETKA

„Historia Bez Cenzury” to funkcjonujący od 2013 roku kanał w serwisie interneto-
wym YouTube, stworzony przez Tomasza Okonia. Prezentowane są na nim autor-
skie filmiki poświęcone wybranym wydarzeniom historycznych. Ich autor, Woj-
ciech Drewniak, opowiada o nich w przyciągający uwagę, żywiołowy i humory-
styczny sposób, używając do tego dość luźnego języka oraz prezentuje widzom 
materiały audiowizualne. Nagrania te cieszą się dużą popularnością wśród 
amatorów i pasjonatów historii z różnych grup wiekowych, aczkolwiek domi-
nują wśród nich przedstawiciele młodzieży szkolnej, których zresztą zachęca 
się do wejścia na kanał przekonując, iż dowiedzą się z niego „historii jakiej nie 
uczą w szkole”. Krytycy zarzucają Drewniakowi między innymi stosowanie nazbyt 
frywolnego języka, nadmierne koncentrowanie się na kontrowersyjnych aspek-
tach dziejów, a także manipulowanie źródłami historycznymi, konfabulowanie 
oraz trywializowanie faktów w imię zachowania „luzackiej” formy przekazu. Nie 
ma to jednak większego wpływu na popularność „Historii bez cenzury”, którą 
odwiedzają rzesze internautów.

www.youtube.com/user/HistoriaBezCenzuryMB
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OPIS INICJATYWY

Zgodnie z nazwą kanału publikowane na nim nagra-
nia często dotykają nieoczywistych i szokujących 
zagadnień, nierzadko pomijanych w szkolnych 
podręcznikach. Ich lekka, „młodzieżowa” formuła 
oraz nieszablonowy prowadzący z humorem opo-
wiadający dziejach stanowią klucz do popularno-
ści „Historii bez cenzury”. Charakterystyczny dla 
kolejnych filmów jest przede wszystkim kolokwialny, 
bądź niekiedy nawet ostry język, który w opinii pro-
wadzącego kanał Wojciecha Drewniaka ma kolo-
salny wpływ na zapamiętywanie informacji przez 
jego widzów. Naturalnie trudno orzec, jak ta kwe-
stia kształtuje się w praktyce. Niemniej posiłkując 

się statystykami z serwisu YouTube niewątpliwie 
można zaliczyć „Historię bez cenzury” do najpopu-
larniejszych inicjatyw popularyzujących przeszłość 
w polskim Internecie. Zawierający ponad 300 filmów 
kanał odwiedziło ponad 381 milionów razy, posiada 
on nieco ponad 1,5 miliona subskrybentów, liczba 
odsłon pojedynczych plików często kształtuje się 
na poziomie kilkuset tysięcy a nierzadko przekra-
cza milion (stan na 31.07.2022 r.). Warto także wspo-
mnieć, że na kanwie tego niewątpliwego sukcesu 
Wojciech Drewniak opublikował kilka tomów ksią-
żek stanowiących swego rodzaju wersję papierową 
„Historii bez cenzury”.
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RAFAŁ SURDACKI

SYLWETKA

Rafał Surdacki (ur. 1987) jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. W 2011 roku ukończył studia historyczne (specjalizacja: archiwi-
styka), zaś w 2013 roku politologię (specjalizacja: doradztwo polityczne i medialne). 
W 2018 roku był uczestnikiem Akademii Historycznego Filmu Dokumentalnego 
Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Jest 
laureatem IV i V edycji stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” ufundo-
wanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Opublikował broszurę 
„Tadeusz Radwański ps. Kostek. Wyklęty z Annopola (1925–1948)”, wydaną w 2021 
roku przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto napisał prze-
wodnik historyczno-turystyczny „Szlakami walk oddziału partyzanckiego AK-WiN 
mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora 1943–1963” (w druku). Jest autorem kil-
kudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w dru-
kowanych czasopismach oraz na portalach internetowych. Swoje prace ogłaszał 
między innymi w periodykach: „Polityka i Bezpieczeństwo”, kwartalniku „Wyklęci”, 
miesięczniku „Nasza Historia” oraz w lubelskich czasopismach regionalnych takich 
jak „Regionalista”, „Głos Ziemi Urzędowskiej” oraz „Bractwo”. Ponadto biogramy jego 
autorstwa można odnaleźć chociażby w „Słowniku Biograficznym Ziemi Kraśnic-
kiej” oraz pracy zbiorowej „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”. Jest 
współzałożycielem Stowarzyszenia Głos Bohatera.

OPIS INICJATYWY

Internetowa Encyklopedia „Zaporczyków” (zaporczycy.
com.pl) to projekt o charakterze edukacyjnym, którego 
celem jest przybliżenie wiedzy na temat jednego z naj-
większych oddziałów partyzanckich AK-DSZ-WiN na 
Lubelszczyźnie, jakim było zgrupowanie dowodzone 
przez majora Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”. Portal 
ten to unikalne, obszerne kompendium wiedzy, zawie-
rające stale aktualizowane informacje na temat żołnie-
rzy wchodzących w skład tej formacji oraz ich działal-
ności. Formuła internetowej encyklopedii pozwala na 
zwiększenie zasięgu popularyzatorskiego przy zacho-
waniu profesjonalnego charakteru zamieszczanych 
informacji. Jej zadaniem jest możliwie jak najlepsze 

zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i naukowych 
zarówno historyków, jak i pasjonatów historii Żołnie-
rzy Wyklętych, czy Polskiego Państwa Podziemnego. 
Portal można określić mianem „żywego organizmu”, 
ponieważ jest wynikiem aktywnej współpracy autora 
oraz najbliższych krewnych i przyjaciół zmarłych już 
Zaporczyków, którzy biorą aktywny udział w uzupeł-
nianiu publikowanych na nim biogramów podwładnych 
majora Dekutowskiego. Surdacki w nowatorski spo-
sób do przedstawiania dziejów formacji, skupiając się 
na zwykłych, szeregowych żołnierzach podziemia nie-
podległościowego. Aktualnie znajduje się na nim ponad 
150 wpisów różnego typu i objętości.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYLNICY

SYLWETKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy jest samorządową instytucją kul-
tury gminy Kobylnica, której działalność skupia się na zaspokajaniu i roz-
wijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych 
i informacyjnych jej mieszkańców. Oprócz gromadzenia i udostępniania 
zbiorów uwzględnia potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych, 
koncentrując swoją aktywność nie tylko na posiadanym księgozbiorze, 
lecz pełni również rolę propagatora kultury w lokalnym środowisku oraz 
wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Oferuje pełną gamę dzia-
łań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych, z których może skorzy-
stać każdy bez względu na wiek, zdolności czy posiadaną niepełnospraw-
ność. Zasięg oraz zasób instytucji powiększa się z każdym rokiem, zaś 
działalność prowadzona jest w różnorodnych formach, takich jak: spo-
tkania autorskie i promocje książek, konkursy, koncerty, wystawy, lekcje 
biblioteczne, imprezy okolicznościowe, turnieje poetyckie i akcje literac-
kie. Biblioteka docenia wagę edukacji regionalnej – uwzględnia literackie, 
historyczne i społeczne dziedzictwo lokalne a także wydaje publikacje 
regionalne, tomiki poezji oraz wspomnienia. Ponadto uczestniczyła ona 
przy wydaniu monografii Gminy Kobylnica pt. „Z Kobylnicą przez wieki”, 
która w 2019 roku zdobyła III miejsce na XX Targach Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej. Co więcej, w 2021 roku Biblioteka znalazła się na II miejscu 
w Rankingu Bibliotek dziennika „Rzeczpospolita” w województwie pomor-
skim, zaś dyrektor Renata Sztabnik otrzymała tytuł Pomorskiego Biblio-
tekarza Roku.
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OPIS INICJATYWY

Projekt edukacyjny „PGR-wstydliwa pamięć” kon-
centrował się wokół przeszłości Pomorza. Mło-
dzież z kobylnickich szkół podstawowych (7 i 8 
klasa) nagrała czterdziestominutowy film prezen-
tujący historię Państwowych Gospodarstw Rolnych 
w Polsce w okresie PRL. Możliwość jego realizacji 
w roku 2021 miała znaczenie symboliczne, minęło 
wówczas bowiem 30 lat od wydania decyzji o likwi-
dacji tych przedsiębiorstw. Film, zawierający liczne 
odniesienia do źródeł historycznych, nagrano na 
terenie gminy Kobylnica, na terenie której funkcjo-
nowało wiele PGR-ów, w tym we wsi Zagórki, znanej 
z niesławnego filmu „Arizona”. Udział w nim wzięli 
byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rol-
nych, członkowie ich rodzin oraz władze samorzą-
dowe i naukowcy. Poza popularyzacją lokalnych 

dziejów, celem inicjatywy było także rozwianie 
mitów i zakłamań istniejących w świadomości spo-
łecznej na temat PGR-ów. W filmie zaprezentowano 
także współczesny obraz wsi, na obszarze których 
owe funkcjonowały, ukazując zmiany, które nastą-
piły w infrastrukturze oraz mentalności ich miesz-
kańców. Jego publikacja wzbudziła refleksję nad 
spuścizną dziejową regionu słupskiego oraz wywo-
łała szerokie zainteresowanie w skali kraju. Na plat-
formie YouTube film wyświetliło ponad 142 tys. osób, 
zaś w dyskusji internetowej pojawiło się szereg cie-
kawych opinii. Realizacja projektu zaowocowała 
wzrostem wiedzy oraz świadomości historycznej 
początkowych lat transformacji ustrojowej w gru-
pie młodych mieszkańców regionu. Link do filmu: 
www.youtube.com/watch?v=lg5Y76QERTc
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Wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

Alicja Wiraszka, Hubert Bachanek, Mikołaj Sawczuk;
Miasto Racibórz;
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie;
Alina Ślimak;
Joanna Koniecko;
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF;
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Orzeł Biały – Strzelec”;
Tomasz Greniuch;
Karol Wołek;
Leszek Marek Krześniak;
Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic (Kędzierzyn-Koźle) oraz Fundacja 
Leopolda Moczygemby (Panna Maria, Texas, USA);
Wojciech Zalewski;
Dariusz Dyląg;
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku;
Ewa Mroczkowska;
Gmina Głogówek;
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
Amelia Makulska;
Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewic w Rogoźnie;
Twierdza Pamięć;
Przemysław Szlosek;
Kazimierz Wilk;
Tadeusz Kielan;
Muzeum Lotnictwa Polskiego;
Paweł Wal;
Agnieszka Lipska;
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie;
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach;
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i ORP „Gen. K. Pułaski”;
Tadeusz Korowaj;
Wojciech Zgurecki;
Dominik Cieślikiewicz i Fundacja Ładowarka;
Mateusz Magda;
Beata Józków;
Artur Kielak;
Andrzej Matowski;
Łukasz Grzesiak;
Edward Reid.

.
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NNagroda Przyjaciel Fundacji jest dorocznie wręczana przez Fundację im. 
Janusza Kurtyki tym osobom i podmiotom, które wykazują się szczegól-

nymi i wieloaspektowymi przejawami współpracy z organizacją. Utożsamiają 
się z jej misją, promują jej działalność, a także przyczyniają się do upamięt-
niania osoby i spuścizny Patrona, prof. Janusza Kurtyki. Nagroda umacnia 
dotychczasowe relacje, kreśląc perspektywy dalszej kooperacji. 

Pierwszymi wyróżnionymi (w 2021 r.) byli dr. Jarosław Szarek, Filip Frąc-
kowiak oraz Adam Kalita. Przyczynili się oni do uhonorowania prof. Kurtyki 
w przestrzeni publicznej polskich miast. 

W 2022 r. Nagrodą uhonorowano kolejne 3 osoby w zamian za ich zaanga-
żowanie na polu zebrania oraz popularyzowania myśli i dorobku nauko-
wego prof. Kurtyki poprzez opracowanie lub zainicjowanie okolicznościo-
wych wydawnictw.

naGroda
prZYJacieL fuNDacJi
im. JaNuSZa KurtYKi
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Prof. Filip Musiał – historyk i politolog, specjalizujący się w dziejach Polski 
i Europy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem aparatu represji w PRL. Pełni 
funkcję dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 
oraz krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także pracuje jako 
profesor i kierownik Katedry Historii Politycznej w Akademii Ignatianum w Kra-
kowie. Angażuje się w działalność wydawniczą jako redaktor naczelny rocznika 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz zastępca redaktora naczel-
nego „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Za swoją działalność naukową, popula-
ryzatorską i edukacyjną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2009), Medalem „Pro Memoria” (2009), Medalem Stulecia Odzy-
skanej Niepodległości (2019) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019).

Współredagował m.in. następującą publikację przybliżającą dorobek naukowy 
prof. Kurtyki: Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór 
wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000–2010 (oprac. A. Arseniuk i F. 
Musiał, IPN, Warszawa 2015, ss. 645). Współtworzył również bibliografię 
prac prof. Kurtyki, zawartą m.in. w opracowaniu: J. Kurtyka, Z dziejów ago-
nii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski (IPN, Wydaw-
nictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 640). 
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Dr Waldemar Bukowski – historyk, specjalizujący 
się w dziejach Polski w późnym średniowieczu ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związa-
nych z elitą władzy oraz drogami karier. Wśród swo-
ich zainteresowań wymienia również historię spo-
łeczno-gospodarczą tego okresu oraz genealogię. 
Pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk 
jako kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Ge-
ograficznego Małopolski. Jest autorem licznych 
edycji źródłowych, znajdujących uznanie w środo-
wisku naukowym. Działalność ta została doceniona 
przez jury Nagrody im. Stefana Krzysztofa Kuczyń-
skiego, przyznawanej za najlepsze książki z dzie-
dziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych histo-
rii oraz wydawanie materiałów źródłowych. W 2012 
r. otrzymał on I Nagrodę za współtworzenie pracy 
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej  1779–
1783 (t. 1, cz. A i B, t. 4, cz. A i B, red. W. Bukowski, 
B. Dybaś, Z. Noga, TN Societas Vistulana, Kraków 
2012) oraz II Nagrodę za wydanie pozycji Księga ziem-
ska krakowska (t. 2: 1394–1397, wyd. W. Bukowski, M. 
Zdanek, IH PAN, PTH, Wydawnictwo Neriton, War-
szawa 2012). W 2021 r. został uhonorowany Meda-
lem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyzna-
wanym za zasługi m.in. w budowaniu kulturowej toż-
samości Polaków.

Współredagował m.in. następującą publikację 
przybliżającą dorobek naukowy prof. Kurtyki: 
Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzęd-
nik (red. W. Bukowski, W. Frazik, IPN, Wydawnic-
two Arcana, Kraków 2014, ss. 295). Współtworzył 
również bibliografię prac prof. Kurtyki, zawartą 
m.in. w opracowaniu: J. Kurtyka, Z dziejów ago-
nii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej 
historii Polski (IPN, Wydawnictwo Arcana, Kra-
ków 2011, ss. 640). 

Dr Wojciech Frazik – historyk, specjalizujący się w naj-
nowszych dziejach Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagadnień związanych z konspiracją nie-
podległościową, komunistycznym aparatem repre-
sji oraz strukturami łączności między krajem a emi-
gracją w latach 1939–1956. Zajmuje się również biblio-
grafistyką. Pracuje w Oddziałowym Biurze Badań 
Historycznych IPN w Krakowie. Angażuje się w dzia-
łalność wydawniczą jako redaktor naczelny pół-
rocznika „Zeszyty Historyczne WiN-u” oraz członek 
redakcji rocznika „Aparat Represji w Polsce Ludo-
wej 1944–1956” i Komitetu Redakcyjnego słownika 
biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Pol-
sce 1944–1956”. W 2014 r. jury Konkursu o Nagrodę im. 
prof. Tomasza Strzembosza uznało jego pracę przed-
stawiającą biografię polityczną Wacława Felczaka za 
najlepszą historyczną książkę prezentującą wydarze-
nia po 1939 r. i przyznało mu wspomniane wyróżnie-
nie. Ponadto, był on wielokrotnie odznaczany za swoją 
działalność naukową oraz popularyzatorską, w tym 
zaangażowanie w upamiętnianie i upowszechnianie 
miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. Otrzy-
mał: Srebrny Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Naro-
dowej” (2003), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2009), Medal „Pro Memoria” (2009), Medal „Nie-
złomnym w Słowie” (2010) oraz Krzyż Wolności i Soli-
darności (2021).

Współredagował m.in. następującą publikację 
przybliżającą dorobek naukowy prof. Kurtyki: 
Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzęd-
nik (red. W. Bukowski, W. Frazik, IPN, Wydawnic-
two Arcana, Kraków 2014, ss. 295). Współtworzył 
również bibliografię prac prof. Kurtyki, zawartą 
m.in. w opracowaniu: J. Kurtyka, Z dziejów ago-
nii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej 
historii Polski (IPN, Wydawnictwo Arcana, Kraków 
2011, ss. 640). 
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Zaproszeni eksperci pochylą się nad szeroko dyskutowanym 
zagadnieniem rozpoznawalności badań polskich historyków 

na świecie. Przyczynkiem do dyskusji będzie omówienie opraco-
wanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki raportu na temat cy-
towalności polskich dziejopisów. Goście, nawiązując do własnego 
doświadczenia, opowiedzą o zasadności publikowania artykułów 
naukowych w prestiżowych periodykach zagranicznych, obecno-
ści w nich tematyki polskiej, atrakcyjności rodzimych badań.

Odrębnym punktem rozmowy będzie kwestia monografii histo-
rycznych oraz obecności prac polskich historyków wśród uzna-
nych wydawnictw zachodnich, znaczenie monografii i prac zbio-
rowych w światowej nauce historycznej, a także problemy związa-
ne z tłumaczeniem polskich książek (aspekty techniczne, finan-
sowe, instytucjonalne). Rozmowę zwieńczy wyszczególnienie re-
cept w tym zakresie. Ważnym elementem dyskusji będzie również 
wpływ omawianych problemów na teraźniejszy i przyszły stan 
państwa i społeczeństwa.

debata
U Progów świadomośCi,

Czyli o rozPoznawalnośCi
Polskiej historiografii na świeCie

– diagnoza i reCePty
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Prof. Marek Kornat – historyk, kierow-
nik Katedry Historii Stosunków Między-
narodowych na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie; kie-
rownik Zakładu Historii XX wieku i Pra-
cowni Dziejów Dyplomacji i Systemów 
Totalitarnych Polskiej Akademii Nauk. 
Swoje badania naukowe koncentruje 
wokół zagadnień z zakresu sowieto-
logii, dziejów dyplomacji II Rzeczypo-
spolitej oraz polskiej myśli politycznej 
XIX i XX w. Autor kilku monografii (Józef 
Beck. Biografia, Kraków 2020; Polityka 
równowagi 1934–1939. Polska między 
Wschodem a Zachodem, Kraków 2007; 
Polska szkoła sowietologiczna 1930–
1939, Kraków 2003) oraz licznych arty-
kułów naukowych. Członek międzyna-
rodowej korporacji naukowej Academia 
Europea, Komisji Środkowoeuropej-
skiej Polskiej Akademii Umiejętności 
oraz innych organizacji. Uczestnik kilku 
grantów i projektów naukowych, lau-
reat wielu nagród i wyróżnień, odzna-
czony Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

paNeLiści

Prof. Piotr Guzowski – historyk. Obec-
nie, prócz historii gospodarczej 
i demografii historycznej, zajmuje 
badaniami z zakresu historii środowi-
skowej, w których wykorzystuje się 
archiwa natury jako źródła do badań 
historycznych, zwłaszcza nad prze-
łomami gospodarczymi i kryzysami 
demograficznymi. Sekretarz naukowy 
Centrum Badań Struktur Demogra-
ficznych i Gospodarczych Przednowo-
czesnej Europy Środkowo-Wschodniej 
UwB. Autor dwóch książek (Chłopi i pie-
niądze na przełomie średniowiecza 
i czasów nowożytnych, Kraków 2008; 
Rodzina szlachecka w Polsce przed-
rozbiorowej. Studium demograficzne, 
Białystok 2019) oraz licznych artyku-
łów naukowych. Redaktor angloję-
zycznej syntezy dziejów rodziny w Pol-
sce (Framing Polish Family in the Past, 
Routledge 2021).

Dr Artur Goszczyński – historyk, 
adiunkt na Wydziale Nauk Humani-
stycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, spe-
cjalista naukowy w Fundacji im. Janu-
sza Kurtyki w Warszawie. Swoje zain-
teresowania badawcze koncentruje 
wokół zagadnień związanych z polityką 
wewnętrzną oraz elitą władzy polsko-
litewskiej Rzeczypospolitej za panowa-
nia pierwszych Wazów, dworem kró-
lewskim XVI–XVII w., dziejami wojsko-
wości polskiej XVI–XVII w., edukacją 
w okresie staropolskim oraz historią 
społeczną epoki nowożytnej.
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Dr Damian Bębnowski – historyk i ekonomista, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX–
XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekono-
miczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji nauko-
wych w językach polskim i angielskim (w 2022 r., nakładem wydawnictwa Peter Lang, ukaże się 
jego książka o najnowszej historii gospodarczej Niemiec). Stypendysta Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (2013–2014), Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz 
laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum 
Historii Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach pro-
gramu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w USA (Colum-
bia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-
Universität w Giessen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität Regensburg). Wykła-
dowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach (2021/2022). Były Wiceprezes 
ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obec-
nie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015–2018 rów-
nież Sekretarz Zarządu). 

moderator
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Paneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów bizneso-
wych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwy-

puklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno 
w aspekcie lokalnym, jak i w skali „makro”. Rozmowę wzbogaci 
swoisty apel, iż pamięć jako wartość winna znaleźć się w dyskur-
sie biznesu. Co więcej, należałoby ją uwzględnić w strategiach 
CSR podmiotów biznesowych. Rozmowę podsumują oceny wpły-
wu omawianych problemów na teraźniejszy i przyszły stan pań-
stwa i społeczeństwa.

debata
Pamięć to wartość.

o sPołeCznej odPowiedzialnośCi biznesU
w zakresie PamięCi, UPamiętniania

i PromoCji historii

moderator
Paweł Kurtyka – architekt, historyk i manager. Prezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. 
z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w zakre-
sie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nierucho-
mościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo 
otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakre-
sie nadzoru korporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia 
Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sek-
torze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, zało-
życiel, w latach 2010–2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rze-
czypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych 
aktualnej sytuacji państwa polskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w dzia-
łalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
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Dr Ksenia Buglewicz – ekspert w zakre-
sie zagadnień z obszaru CSR (społecz-
nej odpowiedzialności biznesu) oraz 
zrównoważonego rozwoju z ukierun-
kowaniem na budowanie gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Posiada wielo-
letnie doświadczenie  
praktyczne oraz wiedzę merytoryczną 
w zakresie PR, promocji, strategii  
wizerunkowej, marketingu, komunika-
cji biznesowej oraz zarządzania.  
Jest aktywnie zaangażowana w promo-
wanie koncepcji public relations w 
perspektywie uczciwego kształtowa-
nia wizerunku podmiotów rynkowych 
oraz promowania zachowań etycznych.

paNeLiści

Andrzej Szczepan Goździkowski – 
adwokat, współzałożyciel i akcjona-
riusz  Spółki Akcyjnej CEDROB, od 1997 
r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest 
również Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej Gobarto S.A. i Zakładów Mię-
snych Silesia S.A. Odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Wolności i Solidarności za działal-
ność w okresie stanu wojennego. Inte-
resuje się historią, polityką, literaturą 
i sztuką.

Maciej Gnyszka – doświadczony 
networker z ponad 10-letnim sta-
żem, twórca pierwszej polskiej agen-
cji fundraisingowej Gnyszka Fun-
draising Advisors oraz współwła-
ściciel Pracowni Synergii. Pomysło-
dawca projektu StartUp na Maxa, któ-
rej celem jest ogłoszenie św. Maksymi-
liana patronem przedsiębiorców i star-
tupów. Założyciel Towarzystw Bizne-
sowych, które powstały w 2010 r. po 
to, by stworzyć jak najliczniejszą i jak 
najbogatszą klasę średnią, skupiającą 
przedsiębiorców, podzielających te 
same wartości: przywiązanie do cywi-
lizacji łacińskiej i jej dwóch aspektów – 
katolicyzmu i wolnego rynku. 

Marcin Przyłębski – Dyrektor Biura 
Promocji Marki i Sponsoringu PZU. 
Absolwent Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza i Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Studiował rów-
nież na Freie Universität w Berli-
nie. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w sektorze publicznym i prywat-
nym. W latach 2011–2017 był Dyrekto-
rem Biura Obsługi Inwestorów w Urzę-
dzie Miasta Poznania. Od 2018 r. pra-
cuje w PZU, gdzie odpowiada za eventy 
oraz działania sponsoringowe, w tym 
za sponsoring kultury, sportu, ale także 
wsparcie projektów wzmacniających 
i budujących polską tożsamość naro-
dową.
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Zaproszeni goście dokonają przeglądu stanu polskiej kinema-
tografii historycznej, odnosząc się zarówno do dużych pro-

dukcji, jak i seriali. Wyjaśnią znaczenie filmów historycznych na 
świecie, charakteryzując sytuację w Polsce z punktu widzenia ja-
kości obrazów oraz ich siły przebicia w społeczeństwie. Odnio-
są się przy tym do stanu kadr, zaplecza finansowego (w tym rela-
cji między środkami publicznymi a prywatnymi), wykorzystywa-
nych narzędzi, uwypuklanych wartości, czy środowiska instytu-
cjonalnego. Rozmowę zwieńczy sformułowanie recept w tym za-
kresie. Istotnym uzupełnieniem debaty będzie ukazanie wpływu 
omawianych problemów na teraźniejszy oraz przyszły stan pań-
stwa i społeczeństwa.

debata
obrazy PrzeszłośCi

/obrazy na Przyszłość,
Czyli o historii na ekranie

moderator
Miłosz Kozioł – reżyser, producent, montażysta. Zajmuje się produkcją audiowizualną. Reżyse-
ruje filmy i widowiska. Tworzy także spoty reklamowe, kampanie społeczne i filmy wizerunkowe. 
Pracuje jako komercyjny reżyser – reżyserował spoty i filmy m.in. dla Amway, IdeaBank, Nutrica, 
Pfizer, Gremi, Komisji Europejskiej, Milka, Allegro, Romet, Mbank, Western Union i wielu innych. 
Na swoim koncie ma też instalacje audiowizualne oraz multimedialne wystawy i ekspozycje. 
Realizował programy telewizyjne (TVP, TVN, Sky), filmy dokumentalne oraz reportaże. Szcze-
gólne miejsce w jego pracy zajmują spoty społeczne, produkcje dla NGO oraz instytucji kultury. 
Współpracował z instytucjami historycznymi – muzeami i Instytutem Pamięci Narodowej. 
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Robert Kaczmarek – reżyser, scena-
rzysta i producent filmowy. Współza-
łożyciel Stowarzyszenia Producen-
tów Filmowych. Były prezes firmy pro-
ducenckiej Dr Watkins, obecnie pełni 
tę funkcję w firmach Biograf Film oraz 
Film Open Group. W 2020 r. objął sta-
nowisko przewodniczącego Rady Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego 
filmy poruszają tematykę politycz-
no-historyczną i kulturalną. Często roz-
prawiają się z przeszłością lub stano-
wią formę biograficznych reminiscen-
cji. Motywem przewodnim w jego fil-
mach pozostaje prawda nieuginająca 
się pod mainstreamowymi wpływami. 
Jako producent dotychczas zrealizo-
wał ponad 100 filmów, w tym : Polmis-
sion. Tajemnice Paszportów, Polska to 
wielka rzecz, Tora i miecz, Nieudacznicy 
PL, czy Betar. Wyreżyserował ok. 40 fil-
mów, wśród nich cieszący się uznaniem 
dokument Towarzysz Generał. Obec-
nie na premierę czeka najnowszy film 
w jego reżyserii Zbigniew Seifert. Prze-
rwana podróż.

Podczas VI Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych „Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci” w Gdyni otrzymał Nagrodę 
Specjalną „Platynowy Opornik” za cało-
kształt twórczości. Rok później na 
uroczystej gali na Zamku Królewskim 
został doceniony nagrodą „Strażnik 
Pamięci” za bezkompromisowe filmy 
dokumentalne. Z kolei w 2019 r. został 
laureatem dorocznej nagrody Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pio-
tra Glińskiego w kategorii Film.

Piotr Zaremba – dziennikarz, publicy-
sta, krytyk teatralny i filmowy, histo-
ryk. Przez kilka lat pracował jako 
nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie, a w pierw-
szym roku prezydentury Lecha Wałęsy 
w Biurze Bezpieczeństwa Narodo-
wego. Od 1991 r. pracuje jako dzien-
nikarz, m.in. w „Życiu Warszawy” 
(w latach 1991–1996 jako reporter), 
„Życiu” (1996–1998 jako szef działu opi-
nii), „Nowym Państwie” (w latach 1998–
2002 jako zastępca redaktora naczel-
nego), „Newsweeku” (członek redak-
cji 2003–2010). Od października 2010 
r. jest publicystą „Rzeczpospolitej”, 
od lutego 2011 do listopada 2012 r. był 
publicystą tygodnika „Uważam Rze”. 
Publikował także w „Gazecie Polskiej”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku”, „Pol-
sce The Times”, „Tygodniku Powszech-
nym”. Od listopada 2012 r. publikuje 
w tygodniku „W Sieci” (w latach 2015–
2017 jako zastępca redaktora naczel-
nego).

Dr Maciej Białous – socjolog, adiunkt 
w Zakładzie Socjologii Kultury Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. W pracy naukowej zajmuje 
się m.in. tematyką polityki kultural-
nej oraz socjologii filmu. Autor książki 
Społeczna konstrukcja filmów histo-
rycznych i szeregu artykułów nauko-
wych. Edukator filmowy, doświadczony 
w realizacji lokalnych i ogólnopolskich 
projektów, takich jak: Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej, Akademia Doku-
mentalna Docs Against Gravity, Polska 
światłoczuła. Współpracuje z Dysku-
syjnymi Klubami Filmowymi w Białym-
stoku, Augustowie i Sokółce. Od 2014 r. 
współorganizator międzynarodowego 
festiwalu filmów krótkometrażowych 
„ŻubrOFFka”.

paNeLiści
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W ramach czwartego cyklu debat „Historia, prawda, teraź-
niejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kon-

tekście przeszłości?”, eksperci omówią zaangażowanie Polski w 
wojnę Rosji z Ukrainą. Przybliżą różne aspekty pomocy humani-
tarnej, militarnej, dyplomatycznej oraz wsparcie dla uchodźców. 
Ukażą trudną przeszłość obu narodów jako wyzwanie dla wza-
jemnej współpracy. Potencjalny sojusz polsko-ukraiński w dru-
giej ćwierci XXI w. przedstawią w jego geopolitycznym kontek-
ście. Wreszcie, odpowiedzą na pytanie, co nam może przeszka-
dzać w budowaniu trwałego sojuszu z punktu widzenia wspólnej 
polityki historycznej.

debata
Polska–Ukraina.

wsPółCzesne i historyCzne konteksty
tworząCego się sojUszU

moderator
Paweł Kurtyka – architekt, historyk i manager. Prezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. 
z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w zakre-
sie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nierucho-
mościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo 
otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakre-
sie nadzoru korporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia 
Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sek-
torze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, zało-
życiel, w latach 2010–2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rze-
czypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych 
aktualnej sytuacji państwa polskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w dzia-
łalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
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Prof. Fryderyk Zoll – prawnik, profe-
sor nauk prawnych w Katedrze Prawa 
Cywilnego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz w European Legal Studies 
Institute Uniwersytetu w Osnabrück. 
Doktor honoris causa Zachodnioukra-
ińskiego Uniwersytetu Narodowego 
w Tarnopolu. Wiceprzewodniczący 
Zarządu KOD Małopolska. Autor blisko 
dwustu publikacji w zakresie europej-
skiego prawa prywatnego, prawa kon-
sumenckiego, prawa nowych techno-
logii, związków prawa prywatnego oraz 
publicznego, niezależności sądownic-
twa. W latach 2019–2021 członek Komi-
tetu Wykonawczego European Law 
Institute. Od 2008 r., kierownik 8 pro-
jektów grantowych – Narodowego Cen-
trum Nauki, Polsko-Niemieckiej Funda-
cji Naukowej, Komisji Europejskiej.  

Jan Piekło – dziennikarz, ekspert ds. 
mediów. Dziennikarz „Gazety Krakow-
skiej”, „Tygodnika Powszechnego”, 
„Forum”. Działał w redakcyjnej „Solidar-
ności”. Relacjonował m.in. wydarzenia 
rewolucji rumuńskiej i obalenie reżimu 
komunistycznego Nicolae Ceaușescu 
(1989), przebieg rozpadu Jugosławii oraz 
wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–
1995). Brał udział w pierwszym konwoju 
humanitarnym zorganizowanym przez 
Janinę Ochojską do oblężonego Sara-
jewa (1992). W latach 2001–2002 był 
koordynatorem projektu „Mosty Toleran-
cji”, realizowanego przez Fundację Kul-
tury Chrześcijańskiej „Znak”, amerykań-
ski konsulat generalny w Krakowie oraz 
Stowarzyszenie Willa Decjusza. Do 2005 
r. był dyrektorem programowym „Znaku”, 
następnie dyrektorem wykonawczym 
PAUCI (Poland-America-Ukraine Coope-
ration Initiative, przekształconej później 
w Fundację Współpracy Polsko-Ukraiń-
skiej PAUCI), prowadząc projekty trans-
graniczne w Armenii, Gruzji, Mołdawii, 
a zwłaszcza na Ukrainie. W latach 2011–
2013 był członkiem Komitetu Sterują-
cego Forum Społeczeństwa Obywatel-
skiego Partnerstwa Wschodniego przy 
Komisji Europejskiej. W latach 2016–2019 
ambasador RP na Ukrainie.

paNeLiści

Doc. Serhii Banakh – prawnik, dzie-
kan Wydziału Prawa Zachodnioukraiń-
skiego Uniwersytetu Narodowego. Żoł-
nierz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej. 
W latach 1997–2013 pracował w proku-
raturze obwodu tarnopolskiego, awan-
sując od śledczego prokuratury rejo-
nowej do pierwszego zastępcy pro-
kuratora obwodu. Prowadzi działal-
ność badawczą, jest autorem ponad 
40 publikacji naukowych w ukraińskich 
i zagranicznych czasopismach, mono-
grafii i podręczników, a także uczestni-
kiem licznych międzynarodowych kon-
ferencji naukowych, okrągłych sto-
łów i sympozjów. Praktykujący adwo-
kat, posiada duże praktyczne doświad-
czenie zawodowe, które aktywnie 
wykorzystuje w swojej działalności 
dydaktycznej. Otrzymał rangę star-
szego doradcy wymiaru sprawiedliwo-
ści. Wyróżniony odznaką nagrody pań-
stwowej „Honorowy Pracownik Proku-
ratury Ukrainy”, odznaką nagrody pań-
stwowej „Podziękowanie za sumienną 
służbę w prokuraturze” II stopnia oraz 
Podziękowanie Prezydenta Ukrainy. 
Zaangażowany w działalność charyta-
tywną na polu wychowania i edukacji 
dzieci, pomocy ubogim w okresie pan-
demii, pomocy humanitarnej, wojsko-
wej i medycznej ofiarom i żołnierzom 
wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nawią-
zał współpracę z obywatelami róż-
nych krajów Europy i świata w postaci 
dostaw humanitarnych dla ukraińskiej 
ludności i wojska.

Marek Budzisz – ekspert ds. Rosji i post-
sowieckiego Wschodu. Doradca ministra 
szefa Kancelarii Premiera oraz ministra 
finansów w rządzie Jerzego Buzka.

Dmytro Antoniuk – dziennikarz. Pra-
cował dla wielu redakcji ukraińskich 
(„Kyiv Weekly”, „Radio Rocks”, „10 Days”, 
„Reader’s Digest (Ukraine)”, „Kurier 
Galicyjski”, „Słowo Polskie”). Od 2022 r. 
korespondent Radia Wnet. Stypendy-
sta Programu „Gaude Polonia” (2016). 
Autor publikacji (sześciu przewod-
ników po Ukrainie oraz Polskie zamki 
i rezydencje na Ukrainie) i tłumaczeń 
z angielskiego i polskiego. 
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strategia fundacJi
i kaPitał Żelazny

Publikowana tutaj sekcja, dotycząca utworzenia Kapitału Żelaznego, stworzona została w ramach  
zadania „Prawda ma przyszłość”. Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć i historii. Etap I 
– przygotowanie. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018–2030. 

SEKCJA V

PROO

PROO

Program Rozwoju
Organizacji 
Obywatelskich
na lata 2018–2030
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miSJa fuNDacJi

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz jej historii i historiografii w kraju i zagranicą. Stawia ona sobie za cel troskę o dobre imię państwa pol-
skiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej oraz postaw 
patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej 
współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. W tym celu 
stworzyliśmy Bibliotekę gromadzącą literaturę naukową i źródła z zakresu mediewistyki i historii najnow-
szej, której bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór prof. Janusza Kurtyki.

Fundacja jest organizacją, której utworzenie stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki histo-
rycznej w Polsce. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów sta-
nowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na tym polu nie tylko w kraju, ale 
i zagranicą. Członkowie Zarządu Fundacji oraz część zespołu wywodzą się ze środowiska jednej z najwięk-
szych organizacji młodego pokolenia – Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Doświadczenie dzia-
łalności w organizacjach pozarządowych w połączeniu z autorytetem naukowym Rady Programowej oraz 
Rady Fundacji to bez wątpienia atuty zespołu, który tworzy Fundację im. Janusza Kurtyki.

Wartości Fundacji

Fundacja w swojej działalności kieruje się kanonem wartości ukształtowanym w oparciu o myśl i dorobek 
swojego Patrona.

Patriotyzm – w codziennej działalności troszczymy się o dobre imię Ojczyzny zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami oraz kreujemy postawy patriotyczne w społeczeństwie.

Dziedzictwo Rzeczypospolitej – historia, tradycja oraz polska kultura stanowią fundamenty, wokół któ-
rych organizujemy naszą działalność.

Racja Stanu – interes Polski jest kluczowy w podejmowanych przez nas działaniach. Dostrzegamy luki w pol-
skiej dyplomacji w obszarze polityki pamięci i chcemy je wypełnić naszą aktywnością.

Niepodległość – tradycja niepodległościowa to najważniejszy element tożsamości naszego państwa. Jako 
Fundacja pielęgnujemy i promujemy ją w społeczeństwie.

Wiedza – tylko dzięki szerokiej wiedzy jesteśmy w stanie zbudować aktywne i świadome społeczeństwo 
obywatelskie.

Innowacyjność – nowoczesne podejście do przedstawiania polskiej historii jest kluczem do jej utrwalenia 
w świadomości społeczeństwa, przede wszystkim wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
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Tożsamość obywatelska – Poczucie odpowiedzialności za wspólnotę jest kluczem do silnego państwa. 
Fundacja im. Janusza Kurtyki chce uczestniczyć w jego budowie poprzez pielęgnowanie tożsamości oby-
watelskiej.

Modułowa struktura działalności organizacji

Działalność merytoryczna Fundacji opiera się na dwóch modułach. Są nimi:
· Moduł think tank
· Moduł innowacyjnej działalności edukacyjnej

Corocznym podsumowaniem działalności w obu modułach oraz aktywności społecznej Fundacji jest pro-
jekt Przeszłość/Przyszłość.

 
Moduł Think Tank obejmuje strategiczne obszary działalności Fundacji o naukowo-eksperckim charak-
terze, które przedstawiają się w następujący sposób:

· Biblioteka im. Janusza Kurtyki – jest potężną bazą wiedzy opartą o bogaty, unikalny w skali kraju, 
specjalistyczny księgozbiór, przekazany Fundacji przez Rodzinę Patrona. Skupia on kilkanaście 
tysięcy tytułów między innymi z zakresu mediewistyki, dziejów najnowszych, historii historiografii 
oraz historii kultury i sztuki. Zbiory te są stale poszerzane o najnowsze pozycje, zwłaszcza o dzieła 
obcojęzyczne traktujące o przeszłości Rzeczypospolitej oraz kwestiach istotnych z punktu widze-
nia polskiej racji stanu. Biblioteka stanowi kompletną propozycję, co w połączeniu z profilowanym 
ukierunkowaniem księgozbioru, ma potencjał przyciągania badaczy i pasjonatów historii.

· Nagroda im. Janusza Kurtyki – jest narzędziem działania służącym promocji polskiej historii i his-
toriografii poza granicami Rzeczypospolitej poprzez poszerzanie dostępności językowej i promocję 
najlepszych pozycji wydanych na rodzimym rynku. Od 2017 r. wyróżnienie to przyznawane jest raz 
w roku. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej książki na języki obce oraz jej wydanie i pro-
mocja za granicą. Dotychczas Fundacja przyznała pięć Nagród. We współpracy z uznanymi zachod-
nimi wydawnictwami naukowymi przetłumaczono trzy wyróżnione pozycje (dwie na język angielski 
i jedną na niemiecki) oraz odbyła jedną zagraniczną podróż promocyjną do Stanów Zjednoczonych.  

· Ziarna Historii – jest projektem mającym stanowić rozwinięcie Nagrody im. Janusza Kurtyki, jego 
bazą są bowiem książki wyróżnione w jej kolejnych edycjach. Celem tego przedsięwzięcia jest popu-
laryzowanie polskiej historii poprzez organizowanie spotkań dla Polonii w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie (a w przyszłości także w Europie i Australii), podczas których mieliby okazję spoktać się 
z autorami nagrodzonych pozycji. Ponadto projekt zakłada stworzenie sieci organizacji polonijnych, 
które wspólnie podejmowałyby działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku 
Rzeczypospolitej zagranicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o polskiej historii. 

· Studium Podyplomowe – jest rozwinięciem działalności naukowej Fundacji, stanowiącym narzędzie 
szkolenia. Koncentruje się ono wokół zagadnienia „Dyplomacji publicznej w obszarze polityki pamięci” 
i jest w szczególności skierowane do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych naukami huma-
nistycznymi i społecznymi. Stanowi akademicką odpowiedź na brak odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry, zajmującej się instytucjonalną promocją dziedzictwa Rzeczypospolitej poza jej granicami. 

· Stypendium im. Janusza Kurtyki – jest to program stypendialny zbudowany w oparciu o projekt 
Studium Podyplomowego. Ma stanowić finansowe wsparcie dla słuchaczy studiów historycznych 
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I i II stopnia o różnych specjalnościach, kształcących się w trybie stacjonarnym lub niestacjonar-
nym w dowolnej publicznej uczelni wyższej w Polsce. Każdy laureat Stypendium im. Janusza Kurtyki 
może wykorzystać otrzymane środki na realizację oryginalnego projektu naukowego, zwłaszcza na 
potrzeby badań nad pracą licencjacką lub magisterską. 

· Historia, Prawda, Teraźniejszość – jest obszarem stanowiącym jednocześnie bazę wiedzy i narzędzie 
analityczne. Na projekt składają się cykle debat i towarzyszące im publikacje, mające na celu: ziden-
tyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, 
osadzonymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości; opracowanie konkretnych recept w tym 
zakresie; utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowych

 
Drugi moduł nosi nazwę Innowacyjna Działalność Edukacyjna i obejmuje dwa projekty:

· Rajd Śladami Bohaterów – jest głównym projektem realizowanym w tym module. Ma on na celu upow-
szechnianie wiedzy o Bohaterach walczących o wolność i niepodległość Polski w XX wieku. Charak-
teryzuje go innowacyjna forma łącząca w sobie turystykę z historią. Najważniejszym wydarzeniem 
cyklicznym z tego obszaru jest Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych. Ponadto istotnym elementem 
projektu są spacery historyczne, tj. Śladami Rzezi Woli i Rzezi Ochoty, czy Warszawa: Miasto dwóch 
powstań. W jego ramach odbywają się również spotkania z kombatantami.

· Nowy Format Historii – kluczowym elementem tego projektu jest utworzenie escape room’u – gry 
edukacyjnej, osadzonej w realiach dwudziestowiecznej Rzeczypospolitej i opartej o detektywistyczną 
wędrówkę w przeszłość polskiej rodziny. Jej fabuła dotyka nie tylko spraw politycznych i militarnych, lecz 
również gospodarczych, kulturalnych i obyczajowych, ukazujących szerszy kontekst poruszanych prob-
lemów. Innowacyjność tego projektu zasadza się na idei edukacji historycznej poprzez doświadczanie 
i zabawę. Bogata w filmowe przeżycia i emocje gra fabularna pozwala bowiem nie tylko na przekazanie 
rzetelnych informacji o przeszłości, lecz również angażuje uczestników w odtworzenie konkretnych 
wydarzeń z dziejów Polski, zwiększając oddziaływanie przekazywanych treści.

· Przegląd Przeszłość/Przyszłość – odbywa się raz w roku w formie cyklu wydarzeń i jest podsu-
mowaniem działalności organizacji, prezentującym jej działalność na różnych polach. Nawiązując 
do misji Fundacji, skupiającej się na promocji rodzimej historii i historiografii poza granicami kraju, 
podczas wydarzenia dokonujemy przeglądu najbardziej wartościowych prac naukowych oraz oddol-
nych inicjatyw związanych z popularyzowaniem oraz upamiętnianiem dziejów Polski i jej bohaterów. 
W jego trakcie wręczamy Nagrody Przeszłość/Przyszłość w następujących kategoriach: Upamiętnienie 
w terenie; Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą; Strażnicy Ksiąg (księgarnie, 
antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa); Innowacyjne formy edukacji historycznej; Polonia i Polacy za 
granicą. Fundacja wręcza również specjalne wyróżnienie, Nagrodę Przyjaciel Fundacji.
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StrateGia fuNDacJi
na lata 2022–2025

 
Strategia Fundacji jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki działania organizacji.  W dużej 
części wiąże się ona z dokonaną analizą otaczającej nas rzeczywistości. Pandemia SARS-CoV-2 znacząco 
przyspieszyła procesy globalizacyjne oraz cyfryzację. Zmieniło się również nasze środowisko i poczucie 
bezpieczeństwa. Napięcia pomiędzy światowymi mocarstwami spowodowały, że zarówno wielka polity-
ka, jak i konflikty hybrydowe zaczęły rozgrywać się w naszych granicach. Opisana powyżej sytuacja ma 
także przełożenie na sytuację ekonomiczną. Epidemia koronawirusa zdestabilizowała rynki, gospodarki i 
budżety państw, od wymogów których uzależnione są, generujace koszty, pola działania w świecie cyfro-
wym. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest konstatacja, że zgromadzone dotychczas zasoby i struktura 
ich pozyskiwania może być niewystarczająca i niepewna, zaś możliwości otrzymywania wsparcia finan-
sowego od podmiotów prywatnych będą się zmniejszać zamiast rosnąć. Aby odpowiedzieć na wyzwania 
świata nasza Fundacja opracowała program, nazwany „Widnokręgami Przyszłości”, którego celem jest 
osiągnięcie stanu, w którym będziemy mogli prowadzić swoją działalność w sposób pozwalający na od-
nalezienie się w nowej rzeczywistości. Z tego powodu przyjęta przez nas strategia zawiera dużo wątków 
związanych z cyfryzacją, umiędzynarodowieniem i pogłębianiem niezależności finansowej. 

Najważniejszym jej składnikiem są cele strategiczne zaplanowane na najbliższe cztery lata działalności, 
które definiują działalność Fundacji oraz kierunkują podejmowanie decyzji podczas realizacji poszczegól-
nych projektów. Strategia zakłada również bardziej szczegółowe dążenia operacyjne dotyczące poszcze-
gólnych obszarów działania organizacji. Dodatkowym wyznacznikiem działania są cele strukturalne odno-
szące się do aspektów związanych ze strukturą zarządczą organizacji oraz jej finansowaniem.

Cele Strategiczne na lata 2022–2025

· Rozbudowa modułu think tank
Moduł think tank, to fundament działania Fundacji. Składają się na niego cztery najważniejsze pro-
jekty, które propagują dziedzictwo Rzeczypospolitej i budują jej politykę historyczną. Jego celem 
jest rozwijanie ukierunkowanych na to sprofesjonalizowanych projektów, wzmacniających ten obszar 
Fundacji oraz ważnych z perspektywy polskiej racji stanu.

· Rozbudowa modułu Innowacyjnej Działalności Edukacyjnej
Innowacyjna Działalność Edukacyjna to drugi moduł, którego głównymi składowymi są projekty 
niosące emocje: Rajd Śladami Bohaterów oraz escape room. Innowacyjność jest kluczem do roz-
woju tego obszaru. Rozbudowa tego modułu jest niezbędna w kontekście realizowania misji przyję-
tej przez Fundację.

· Wzmacnianie wizerunku Fundacji
Tylko silna wizerunkowo organizacja jest zdolna do implementowania swoich wizji w państwie i spo-
łeczeństwie polskim. Mocny wizerunek to także wyższe zaufanie publiczne, a co za tym idzie także 
możliwość pozyskania środków finansowych na działalność. Siłą Fundacji są jej social media, które 
będą konsekwentnie rozwijane, szczególnie w kontekście internetowego networkingu.
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· Stabilność finansowa – Rozpoczęcie budowy Kapitału Żelaznego
Stabilność finansowa jest niezwykle ważna dla organizacji pozarządowych. W celu jej osiągnięcia 
Fundacja zdecydowała się na budowę Kapitału Żelaznego, którego utworzenie pozwoli uniezależnić 
się od grantów i dotacji państwowych na rzecz społecznego wsparcia w realizacji projektów.

· Networking w celu wzmocnienia komponentu społecznego wokół Fundacji
Komponent społeczny jest niezwykle istotny w aspekcie realizacji projektów Fundacji, które two-
rzymy z myślą o ludziach. Niemniej usiłując budować Kapitał Żelazny musimy także pozyskać ich do 
współpracy. Temu właśnie mają służyć działania networkingowe, skierowane zarówno do indywidu-
alnych odbiorców, jak również firm, spółek oraz stowarzyszeń prezentujących zbliżone nam wartości.

· Upamiętnienie Patrona Fundacji
Dorobek śp. Prof. Janusza Kurtyki, oparty o myśl i tożsamość niepodległościową, jest drogowska-
zem dla Fundacji i wyznacza kierunki praktycznie wszystkich jej działań. Istotne przez to są dla nas 
przedsięwzięcia ukierunkowane na godne upamiętnienie pozostawionej przez niego spuścizny.

· Cyfryzacja działań Fundacji
Szybko zmieniający się świat, szczególnie w sferze pozyskiwania i powielania informacji, definiuje 
potrzebę cyfryzacji działań Fundacji. Należy rozumieć to w kontekście realizacji takich procesów jak 
digitalizacja zbiorów biblioteki, zwiększenie  aktywności w Internecie  (rozwój podcastów, videomar-
keting) oraz nawiązywanie współpracy z branżą cyfrową, szczególnie producentami gier, czy seriali.

Cele Operacyjne Modułu think tank 
na lata 2022–2025

· Biblioteka im. Janusza Kurtyki
- Profesjonalizacja Biblioteki poprzez zatrudnienie pracownika z wykształceniem w zakresie bib-

liotekoznawstwa oraz informacji naukowej i bibliologii;
- uzyskanie statusu biblioteki naukowej wg kryteriów ministerialnych;
- Zebranie środków na zakup 5 000 książek;
- Rozbudowa katalogu bibliotecznego do 20 000 woluminów;
- Poszerzenie zasobów obcojęzycznych;
- Promocja Biblioteki w celu zebrania 100 stałych czytelników;
- Zakup urządzenia do digitalizacji książek;
- Zdigitalizowanie co najmniej 20 pozycji książkowych;
- Stworzenie mapy globalnych baz zasobów naukowych

· Nagroda im. Janusza Kurtyki
- Organizacja 4 kolejnych edycji Konkursu;
- Wydanie 3 przetłumaczonych książek na języki kongresowe, zwłaszcza na angielski i niemiecki;
- Zorganizowanie 3 tras promocyjnych po Europie i Stanach Zjednoczonych;
- Stworzenie i wydanie 2 raportów na temat polityk publicznych;
- Przetłumaczenie opublikowanych raportów na język angielski;
- Profilowanie działań w odpowiedzi na zainteresowanie polską historią na świecie.
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· Ziarna historii
- Poszerzenie bazy organizacji polonijnych o 10 organizacji;
- Organizacja 5 spotkań z historykami dla Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie;
- Organizacja konferencji naukowych;
- Budowa portalu historycznego dla Polonii;
- Stworzenie i opublikowanie 2 raportów o katedrach narodowych w Stanach Zjednoczonych;
- Wręczanie nagród dla organizacji polonijnych.

· Historia, Prawda, Teraźniejszość
- Organizacja 35 debat w formie stacjonarnej lub zdalnej;
- Poszerzenie bazy instytucji współpracujących przy projekcie;
- Wydanie 4 tomów prac podsumowujących projekt;
- Stworzenie i opublikowanie 2 raportów dotyczących polityk publicznych. 

· Studium Podyplomowe
- Rozpoczęcie Studium wiosną 2022 r.;
- Nawiązanie współpracy z prestiżowymi polskimi uczelniami wyższymi;
- Organizacja dwóch pełnych edycji Studium;

· Stypendium im. Janusza Kurtyki
- Przyznanie trzech stypendiów studentom historii w kwocie 5000 zł brutto.

 
Cele Operacyjne Innowacyjnej
Działalności Edukacyjnej na lata 2022–2025

· Rajd Śladami Bohaterów
- Organizacja 10 rajdów śladami Żołnierzy Wyklętych;
- Organizacja 1 rajdu śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
- Organizacja 12 spacerów historycznych po Warszawie lub innych największych miastach Polski;
- Organizacja rajdu śladami dziedzictwa I Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich oraz rajdu szla-

kiem Armii Krajowej na Wschodzie (Lwów, Wilno);
- Wydanie atlasu tras rajdów śladami Żołnierzy Wyklętych (Projekt „otwarty” – co roku uzupełniamy 

go o nowe trasy – dostępny w formie PDF na stronie internetowej).

Uwaga: Wskazana liczba spacerów oraz rajdów może ulec zmianie w zależności od sytuacji związanej z pan-
demią SARS-CoV-2.

· Nowy Format Historii
- Przeniesienie escape room’u do nowej lokalizacji i rozszerzenie go do fazy II (docelowej) w 2023 r.;
- Obsługa 10 000 osób do końca 2025 r.;
- Uzyskanie dostępu do minimum 2 platform podcastowych;
- Rozpoczęcie cyklu spotkań video w formie komentarzy do bieżących wydarzeń.
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Cele Operacyjne dla projektu Przeszłość/Przyszłość na lata 2022–2025

- Realizacja 4 konkursów o Nagrody Przeszłość/Przyszłość;
- Organizacja 4 Przeglądów Przeszłość/Przyszłość (w formie cykli wydarzeń)
- Nawiązanie partnerskiej współpracy z 8 organizacjami reprezentującymi podobne wartości co Fun-

dacja;
- Stworzenie i opublikowanie 4 raportów z Przeglądu Przeszłość/Przyszłość.

 
Cele strukturalne na lata 2022-2025

· Rozwój organizacyjny Fundacji
- Organizacja lokalu własnego organizacji;
- Zwiększenie kompetencji pracowników.

· Rozwój finansowy Fundacji
- Budowa niezależnego finansowania – Kapitał Żelazny;
- Rozwój i rozbudowa escape room’u;
- Rejestracja Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego (możliwość odprowadzania 1% podatku);
- Organizacja sklepu Fundacji;
- Rozwój segmentu odpłatnej działalności statutowej.

 

Finansowanie działalności – baza finansowa

Finansowanie działalności Fundacji opiera się na strukturze organizacyjnej modułów. Moduł think tank 
wymaga znacznych nakładów pieniężnych. Dotychczas były to środki pozyskiwane z programów granto-
wych z budżetu państwa lub innych dotacji. W celu uniezależnienia się od nich organizacja planuje stwo-
rzyć Kapitał Żelazny.

Moduł Innowacyjnej działalności edukacyjnej również wymaga finansowania, lecz jego działania oparte 
będą o wpłaty od osób korzystających z oferty tego obszaru aktywności (np. escape roomu), dzięki któ-
rym moduł stanie się samowystarczalny.

Baza finansowa, z której korzysta Fundacja, posiada swoje silne i słabe strony, stoją przed nią określone 
szanse, ale i pewne zagrożenia.

Silne strony
- Własny lokal;
- Kompetencje w zakresie pozyskiwania grantów; 
- Oferta projektowa;
- Aktywa niematerialne.

Słabe strony
- Konieczność wyremontowania pozyskanego lokalu;
- Brak szerszego wsparcia ze strony prywatnego biznesu;
- Niski poziom kapitałów własnych.
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Zagrożenia
- Ryzyko nieotrzymania dotacji skutkujące zachwianiem stabilności finansowej oraz utratą płynności 

finansowej;
- Brak zainteresowania promocją historii przez szersze masy społeczeństwa.

Szanse:
- Możliwość czerpania korzyści finansowych po remoncie lokalu;
- Ustabilizowanie sytuacji finansowej z tytułu budowy Kapitału Żelaznego

Baza społeczna

Spektrum odbiorców działań Fundacji tworzą osoby zainteresowane dziejami Polski oraz ich wpływem na 
teraźniejszość i przyszłość. Organizacja poprzez swoją działalność usiłuje dotrzeć do osób zainteresowa-
nych historią oraz zaciekawić nią odbiorców neutralnych, na co dzień nie przywiązujących większej wagi 
do wiedzy o przeszłości.

Odbiorcą projektów wchodzących w zakres modułu think tank są głównie przedstawiciele środowiska nauko-
wego (profesjonalistów), obejmującego takie dyscypliny naukowe jak historia, politologia, stosunki mię-
dzynarodowe. Prócz nich mogą one interesować ekspertów zainteresowanych relacjami pomiędzy historią 
a geopolityką (Studium i HPT). Istnieje także grupa osób, dla których projekty te mają wartość emocjonalną.

Odbiorcami projektów wchodzących w skład drugiego modułu są przede wszystkim osoby amatorsko zain-
teresowane przeszłością Polski tudzież turystyką historyczną.

Idea Kapitału Żelaznego

Fundacja im. Janusza Kurtyki zamierza stworzyć Kapitał Żelazny, czyli instrument służący do zdobywania 
i gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych do inwestowania, z których zyski będą przeznaczone 
na realizację celów statutowych organizacji. W tym przypadku będą to projekty modułu think tank.

Kapitał Żelazny ma pozwolić na uniezależnienie się od środków grantowych na rzecz społecznego wspar-
cia w realizacji projektów oraz stanowić rezerwę strategiczną Fundacji do użycia w sytuacjach kryzysow-
ych. Nie jest to jednak tylko instrument finansowy. Organizując Kapitał Żelazny chcemy skupić wokół sie-
bie społeczność, nie tylko darczyńców, ale również zaprzyjaźnione stowarzyszenia, organizacje i firmy 
o podobnych wartościach, dla których ważna jest polska racja stanu.
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Budowa Kapitału Żelaznego – struktura organizacyjna

Utworzenie Kapitału Żelaznego wymaga od Fundacji szeregu kroków porządkujących. Należy 
przede wszystkim wyznaczyć strukturę działania i zarządzania składającymi się nań środkami. 
Do kluczowych kwestii należy:

· Utworzenie struktury zarządzania
Powołanie Zespołu ds. Kapitału Żelaznego oraz stworzenie dokumentacji administracyjno-
finansowej kapitału.

· Powołanie organów wsparcia i nadzoru
Ważny aspect, w oparciu o który należy rozpocząć budowę Kapitału Żelaznego to organy 
wsparcia: Rada Ambasadorów i Rada Ekspertów  oraz organ nadzorujący pod postacią 
Komitetu Nadzoru.

· Powołanie Koalicji Partnerów
Kapitał żelazny, to także idące za nim idee. Wokół nich chcemy stworzyć Koalicję Partne-
rów, która skupiać będzie organizacje z różnych obszarów działania, w oparciu o pojęcie racji 
stanu i wspólne wartości.

· Sieć społeczna – Szwadron historii
Kapitał społeczny to przede wszystkim ludzie – darczyńcy, którzy dokonują wpłat i party-
cypują w jego budowie. 

· Sieć biznesowa – Lista 300
Stworzenie mocnych fundamentów Kapitału Żelaznego wymaga zaangażowania biznesu – 
firm oraz spółek państwowych i prywatnych.

· Działania komunikacyjno-networkingowe
Dla programowej budowy Kapitału Żelaznego wymagane są aktywne działania komunikacyjne, 
ukierunkowane na promocję idei Kapitału w społeczeństwie oraz przedsięwzięcia networkin-
gowe służące służące nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z siecią społeczną i biznesową. 
Specyfika tych działań została opisana w sekcji dotyczącej Strategii Komunikacyjnej.

Struktura organizacyjna Kapitału Żelaznego

Kluczowym elementem w strukturze jest zespół ds. Kapitału Żelaznego, odpowiedzialny za jego 
budowę. Składa się on z Zarządu Fundacji, Dyrektora Fundacji oraz koordynatora ds. marketingu 
i promocji. 
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Podział zadań w zespole jest następujący:

Zarząd Fundacji – wyznacza zadania oraz nadzoruje ich wykonanie przez Zespół. Bierze bezpośredni udział 
w kreowaniu programu budowy Kapitału Żelaznego.

Dyrektor Biura Fundacji – koordynuje pracami zespołu, w szczególności w kwestiach finansowo-strategic-
znych. Działa aktywnie w obszarze fundraisingu, opracowując ścieżkę pozyskiwania środków finansowych 
oraz utrzymywania darczyńców.

Koordynator ds. Promocji i Marketingu – we współpracy z Dyrektorem koordynuje całość prac zespołu. 
Odpowiada za działania komunikacyjne związane z budową Kapitału Żelaznego.

 
Dokumentacja administracyjno-finansowa

Kolejnym zadaniem zespołu jest stworzenie dokumentacji administracyjno-finansowej Kapitału Żelaznego, 
obejmującej, przede wszystkim, prawne i finansowe aspekty jego utworzenia i funkcjonowania.

Dokumentacja przede wszystkim będzie określać sposoby pozyskiwania środków finansowych. Jej zasad-
niczy element ma stanowić strategia inwestycyjna, determinująca sposoby inwestowania zgromadzonych 
funduszy, czyli tzw. portfel inwestycyjny, a także jego dywersyfikację, tak aby ich lokowanie było bezpiec-
zne i skuteczne. Fundacja zamierza dokonywać inwestycji przede wszystkim w obligacje i inne instrumenty 
finansowe o niskim lub umiarkowanym profilu ryzyka. Dokumentacja będzie zawierać procedury prawne 
związane z inwestowaniem, a także zasady dotyczące tzw. reinwestowania oraz wyznaczy ramy tych pro-
cesów. 
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Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna określa, przede wszystkim, sposób pozyskiwania środków na Kapitał Żelazny oraz 
ich inwestowania, tak by przynosiły zyski, z których prowadzona będzie działalność statutowa organizacji 
w obrębie projektów z zakresu obszaru think tank. Ma ona również wpływ na strukturę finansową Kapi-
tału Żelaznego.

Struktura finansowa Kapitału Żelaznego

Środki zgromadzone w Kapitale Żelaznym będą pochodzić z darowizn. Początkowo wszystkie wpłaty do 
osiągnięcia progu 50 000 zł zostaną zgromadzone na Kapitale Zapasowym (rezerwowym). Po osiągnięciu tej 
kwoty każda z wpłat na konto Fundacji  będzie podlegać decyzji Zarządu o przekazaniu jej na Kapitał Żelazny 
lub Kapitał Zapasowy, chyba, że darczyńca, w wystosowanym oświadczeniu, wskaże inny cel wykorzystania 
środków przez Fundację. Darowizny przeznaczone na Kapitał Żelazny otrzymane w ciągu roku kalendar-
zowego ujmowane będą jako przychód danego okresu, zaś w kolejnym roku obrotowym, po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego przez Komitet Nadzoru, przenoszone będą na Kapitał.

Inwestowanie Kapitału

Środki finansowe składające się na Kapitał Żelazny będą przeznaczane wyłącznie na realizację celów 
Fundacji. Będą one w całości inwestowane (z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia 
od podatku dochodowego, nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje 
pożytku publicznego) w szczególności przez nabywanie: 

a)  Obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych;

b)  Papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych i zdeponowanych na 
odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (firmę  inwestycyjną);

c)  Jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

Bezpieczeństwo ważniejsze niż rentowność

Fundacja będzie dywersyfikować i różnicować inwestycje, tak by zachować bezpieczeństwo inwestowanych 
środków. Stąd też portfel inwestycyjny będzie miał szerokie spektrum. Większość inwestycji została 
przewidziana w obszarze obligacji bankowych i rządowych poprzedzonych indeksowaniem inflacją. Część 
środków zostanie także ulokowanych w krótkoterminowych instrumetach. W zakresie obligacji, w każdym 
przypadku, gdy rating danego emitenta spadnie poniżej wymaganego poziomu, Fundacja niezwłocznie 
podejmie działania mające na celu utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa zainwestowanych środków.
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Stopa zwrotu z inwestycji i ich przeznaczenie

Fundacja przyjmuje, iż stopa zwrotu z inwestowania Kapitału Żelaznego, z uwzględnieniem corocznych 
zmian na rynku kapitałowym, obejmującym także zmiany wysokości stóp procentowych i wahania inflacji, 
będzie wynosić średnio 3%.

Środki uzyskane ze zwrotu będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, w ramach Modułu 
think tank, który stanowi główną część jej działalności. Organizacja przeznaczy 100% zysku z inwestycji 
Kapitału na realizację działań w tym zakresie. 

 
Organy wsparcia i nadzoru

Kapitał Żelazny musi mieć oparcie w osobach, które gwarantują jego prestiż i skuteczność. Do tego celu 
stworzona zostanie Rada Ambasadorów, Rada Ekspertów oraz Komitet Nadzoru.

Radę Ambasadorów będzie tworzyć ośmiu przedstawicieli świata nauki i biznesu. Ich zadaniem będzie 
prowadzenie działań z tzw. zewnętrznego orędownictwa, ukierunkowanego na wzmocnienie wizerunku 
Fundacji. W założeniu ich autorytet ma zachęcać do wsparcia finansowego Fundacji i jej Kapitału Żelaznego.

Drugim organem udzielającym wsparcia będzie Rada Ekspertów złożona z osób wykazujących się 
innowacyjnym podejściem do działań w sferze finansowej, a także doświadczeniem i wiedzą w zakresie 
inwestowania. Ma ona na celu wsparcie doradcze Zarządu Fundacji w tym zakresie, między innymi poprzez 
wskazywanie miejsc dokonywania inwestycji środków pochodzących z Kapitału Żelaznego. Ciało to ma, 
przede wszystkim, wypełniać lukę w obszarze gromadzenia inwestowania środków finansowych, w którym 
Fundacja dotychczas nie działała.

Komitet Nadzoru to statutowy, kolegialny organ Fundacji, powoływany przez Radę Fundacji na okres bez-
terminowy, aż do odwołania. Do głównych celów jego działań należy nominowanie i odwoływanie członków 
Zarządu oraz prowadzenie kontroli w obszarze działań merytorycznych i finansowych. Komitetu ma także 
prowadzić działania nadzorcze w ramach Kapitału Żelaznego.

 
Koalicja Partnerów

Ważnym aspektem przy budowie Kapitału żelaznego będzie równoległe powstawanie wokół niego, twor-
zonej dwutorowo, Koalicji Partnerów:

W oparciu o pojęcie Racji stanu: Członkami Koalicji będą organizacje uzupełniające Fundację na 
płaszczyznach, którymi nie zajmuje się ona bezpośrednio, jak na przykład energetyka, bezpieczeństwo, 
czy prawo.

W oparciu o wspólne wartości: Zaproszone do współtworzenia Koalicji zostaną środowiska, które będą 
gromadzone i integrowane podczas corocznego cyklu wydarzeń organizosanych w ramach Przeglądu 
Przeszłość/Przyszłość.
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Fundamentalnym celem koalicji jest skupienie środowiska ludzi, którym leży na sercu polska racja stanu, 
określone wartości oraz promocja rodzimej historii w kraju i zagranicą. Ma ona wzmocnić ideowy i merytory-
czny komponent Kapitału Żelaznego, co przełoży się także na efekty finansowe, zwiększając jego wartość 
i możliwości, np. pełną realizację projektów z Modułu think tank.

Sieć społeczna – Szwadron Historii

Sieć społeczną będzie tworzyć około 1000 osób fizycznych, kierujących się wspólnymi z naszymi warto-
ściami, które zechcą wesprzeć naszą działalność poprzez cykliczne, mniejsze wpłaty finansowe. Dołącza-
jąc do Szwadronu Historii darczyńca będzie mógł wybrać jedną z dwóch form członkostwa o randze wyż-
szej i niższej.

Ranga wyższa, uzależniona od większego wkładu finansowego, będzie natomiast wiązać się z wyższym 
zakresem świadczeń benefitowych. Druga opcja to wybór jednej z czterech rang członkostwa w randze 
niższej. Każda z nich przyporządkowana jest do obszaru działalności Fundacji z modułu think tank. 

Benefity dla darczyńców

Osoby, które zdecydują się zostać członkami Szwadronu Historii będą nagradzane benefitami, uzależnio-
nymi od formy i wysokości wsparcia finansowego.

Przykładowe benefity dla rangi wyższej:
- Złota karta biblioteczna;
- Przedpremierowa dostawa wydawanych przez Fundację książek;
- Zaproszenia VIP na galę Przeglądu Przeszłość/Przyszłość;
- Notka o udzielonym wsparciu w publikowanych raportach;
- Rabaty do 30% na udział w projektach/wydarzeniach Nowego Formatu Historii;

Przykładowe benefity dla rangi niższej:
- Karta biblioteczna;
- Rabat 15% na publikacje wydawane przez Fundację;
- Zaproszenia na Przegląd Przeszłość/Przyszłość
- Rabaty do 15% na udział w projektach/wydarzeniach Nowego Formatu Historii

 
Sieć biznesowa – Lista 300

Istotnym komponentem Kapitału Żelaznego, budowanego przez Fundację, będzie sieć biznesowa oparta 
na liście 300. Zaangażowanie indywidualnych darczyńców jest ważne, ale to przede wszystkim firmy są 
w stanie przekazać znaczące środki finansowe na rozwój naszej działalności. 
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Członkostwo w sieci biznesowej Fundacji również będzie wiązać się z otrzymywaniem benefitów, aczkolwiek 
w tym przypadku będą one ustalane indywidualnie, w toku negocjacji z poszczególnymi podmiotami. Mogą 
one przyjmować różne formy, np. nadanie tytułu partnera strategicznego lub mecenasa jednego z projektów.

Promocja Kapitału Żelaznego

Promocja Kapitału Żelaznego Promocja Kapitału oparta będzie o promocję samych projektów z modułu 
Think tank. Będzie również ukierunkowana na wzbudzenie zaangażowania w społeczeństwie, tak by nasi 
odbiorcy stali się orędownikami aktywnie promującymi działalność Fundacji. Jej wyznacznikiem w szcze-
gólności będą kampanie realizowane w mediach społecznościowych.

Podstrona Kapitału 

W zakresie promocji Kapitału stworzona zostanie dedykowana, w kształcie podstron projektów strona 
internetowa, która wypełniona będzie opisem struktury Szwadronu Historii oraz opowieścią, dlaczego 
warto do nas dołączyć i nas wspierać w budowie Kapitału Żelaznego. 

Spot promujący Kapitał Żelazny 

W niedalekiej przyszłości zostanie stworzony spot promujący ideę budowy Kapitału Żelaznego dla promocji 
historii Polski, który stanie się jednym z głównych narzędzi promocji tego mechanizmu. 

Logo Kapitału Żelaznego 

Kapitał Żelazny dla promocji historii Polski będzie posiadał swój logotyp zgodny z identyfikacją wizualną 
Fundacji, która została stworzona jesienią 2020 r. Logotyp wizualnie usankcjonuje Kapitał Żelazny jako 
jeden z najważniejszych projektów Fundacji – projekt, którego celem jest wsparcie w realizacji głównych 
zadań Fundacji

Powstanie Kapitału Żelaznego

W najbliższym czasie działania Fundacji będą skupione na rozbudowie zaplecza i struktury do powstania 
Kapitału Żelaznego, jak również na kompleksowym przygotowywaniu systemu zarządzania oraz strategii 
inwestycyjnej. 

Kapitał Żelazny wymaga sprawnego zarządzania i organizacji, której budowa potrwa kilkanaście miesięcy. 
Moment powstania Kapitału Żelaznego jest szacowany na 2024 r. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Fun-
dacji oraz budowy Kapitału Żelaznego, powinien on powstać jako sprawna struktura finansowo-inwestycyjna.



143

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2022

Spacer hiStOrYcZNY pO warSZawie 
śladami armii krajowej w warszawie

Opracowanie: Hubert Smoczyk

Tegoroczny spacer odbędzie się ulicami warszawskiego Śródmie-
ścia, gdzie odbywały się spektakularne akcje Polskiego Podziemia. 

Przedmiotem opowieści będą działalność i akcje przeciwko okupantowi. 
Znajdziemy się w miejscach, gdzie wykonywane były wyroki śmierci za 
zdradę i donosicielstwo. 

(…) Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. (...) Zwycięstwo 
będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić…

 

        (…) W bohaterów prowadziłaś ślady 
        naród zwarty, jak grupa szturmowa, 
        aż spłynęłaś krwią na barykady, 
        Armio Krajowa.
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Hubert Smoczyk

– pasjonat historii, przewodnik 
warszawski, twórca portalu „War-
szawski Zaułek”. 

Dowiemy się także:

· Czyja ekipa zrobiła „wjazd” w biały dzień do jednego z budynków 
i robiła swoje…?

· Która akcja jest uważana za najgłośniejszą podczas okupacji?
· Gdzie było widno pewnego wieczoru….?
· Ile czasu potrzeba, aby uregulować Rachunek za Arsenał?
· Gdzie likwidowano szmalcowników?
· Co się wydarzyło w sercu miasta?
· Gdzie odbyła się jedna z najbardziej spektakularnych akcji pod-

ziemnego wymiaru sprawiedliwości?
· Gdzie padł pierwszy strzał z wyroku Polski Podziemnej?
· Gdzie Niemcy tracili auta?
· Co się wydarzyło przy ulicy Moniuszki?
· Kto był celem 1 lutego 1944 r., prócz Franza Kutschery?
· Ile czasu trwała najkrótsza „Operacja Specjalna”?
· Skąd wzięła swoją nazwę „Akcja Główki”?
· Gdzie kobiety nie wahały się pociągnąć za spust?
· Gdzie nadano wybuchowe paczki?
· Co wydarzyło się w rejonie pl. Teatralnego?
· Kto był jednym z najskuteczniejszych egzekutorów Polski Pod-

ziemnej?
· Gdzie odbito pierwszego więźnia z Pawiaka i kto nim był?

Informacje organizacyjne

Zbiórka na spacer o godz. 12:30 przed budynkiem Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | Biblioteki im. Janusza Kur-
tyki (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Przed spacerem, o godzinie 10:00, 
odbędzie się zwiedzanie Biblioteki, a o 11:00 Msza św. w Pawilonie X (na 
terenie Muzeum) w intencji Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz środowi-
ska skupionego wokół niej.

Należy zabrać ze sobą: wygodne buty, odpowiednie ubranie (ewentual-
nie coś ciepłego, przeciwdeszczowego), pogodę ducha, prowiant oraz 
napoje (przewidziano przerwy na odpoczynek, regenerację oraz spoży-
cie prowiantu i nawodnienie się).

Spacer zakończy się pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa 
Podziemnego (Warszawa, ul. Jana Matejki 1/5). Przewidywane zakończe-
nie spaceru o godz. 17:00.

Nie było dnia, aby w Warszawie nie dokonano akcji bojowej na ulicach Warszawy, co dzień padali nie-
mieccy policjanci i żołnierze, zdobywano broń i zaopatrzenie. Akcji było tyle, że nie sposób ich wymie-
nić… o wielu z nich możemy tylko powiedzieć, ile odnotowała kronika policyjna lub obwieszczenie władz 
niemieckich, informujących za jakie wyroki „zamachy” dokonywano ulicznych egzekucji.
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Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocznemu Przeglądowi Przeszłość/Przyszłość, 
zorganizowanemu w dniach 26–28 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie, pod 
hasłem /Nowe idee dla historii/. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki w War-
szawie, a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organizacji na różnych polach. Ma on służyć integrowaniu 
wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patriotyczne jest 
oczywiste i zasadnicze. Ważnym elementem inkluzji są zaproszenia do współpracy kierowane do partnerów zagranicz-
nych. Przegląd Przeszłość/Przyszłość to także publikacja, która zbiera i opisuje szereg aktywności Fundacji. Wspól-
nym celem wydarzenia i wydawnictwa jest dokonanie przeglądu, a także nagrodzenie i upowszechnienie najlepszych 
książek oraz inicjatyw, związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii. Okazuje się bowiem, że mimo swo-
ich ewidentnych atutów, pozostają one szerzej nieznane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlatego wymagają szcze-
gólnego docenienia.

Wydarzenia, wchodzące w skład cyklu, oraz stanowiącą odzwierciedlenie jego dynamiki i logiki niniejszą publikację, 
podzielić można na pięć zasadniczych sekcji. Porządkują one prezentacje tak ważnych przedsięwzięć, oddają program 
samego Przeglądu, odzwierciedlają całokształt działań Fundacji, a w konsekwencji budują żywy i dynamiczny pomnik 
Patronowi Fundacji, prof. Januszowi Kurtyce (1960–2010).
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