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KRZYSZTOF DRAŻBA

Referendum z 30 czerwca 1946 r. to jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski po II wojnie
światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron i początkowo uważane za mało znaczący epizod w walce
o kształt powojennego państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących sił politycznych
ubiegających się o władzę w kraju. Sfałszowane przez komunistów, w Polsce Ludowej było uznawane
za mit założycielski „najszczęśliwszego ustroju ludzkości” nad Wisłą. Publikacja odsłania kulisy
i mechanizm fałszerstw wyborczych, działania aparatu represji oraz wpływ propagandy na postawy
głosujących. Jednocześnie pokazuje ostatnie próby walki o suwerenność Polski podejmowane przez
największą ówczesną partię opozycyjną – Polskie Stronnictwo Ludowe. Książka przybliża nastroje
społeczeństwa oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych na przykładzie ówczesnego
województwa gdańskiego.

KRZYSZTOF DRAŻBA
Musimy pewnych zasad moralnych się trzymać i w pewnych sytuacjach, mimo racji,
niekiedy rezygnować dla dobra ogółu. Musimy mieć na względzie zwykłego człowieka,
zwykłego robotnika, musimy widzieć ich. [...] Jeżeli chodzi o mój program działania
– w prezentacji wypowiadałem credo w tej sprawie. Będę żądał dyscypliny i przede
wszystkim zasad moralnych. Musimy polegać na autentycznej prawdzie, każdy z nas
musi postępować zgodnie z własnym sumieniem, żeby być w porządku względem siebie.
Do tego należy dodać dyscyplinę, wykonywać swoje obowiązki służbowe dobrze.

URNA TO JEST TAKI
PNIAK. WRZUCISZ „NIE”,
WYCHODZI „TAK”

Wokół elbląskiej
„solidarności”

Przemówienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego Tadeusza Chmielewskiego
podczas czwartej tury I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”, 31 lipca 1981 r.

Dokumenty
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CMENTARZ GARNIZONOWY
W GDAŃSKU
Miejsce pamięci ofiar komunizmu

PotyczKA
PoD LiPiNKAmi
3 czERWcA 1946 r.

PRACE LAUREATÓW KONKURSU HISTORYCZNEGO (2011–2016)

Miejsce pamięci ofiar komunizmu

Cmentarz Garnizonowy to jedna z najstarszych zachowanych gdańskich nekropolii. Składa się on
z dawnego Cmentarza Wojskowego powstałego w 1814 r., nowego Cmentarza Bożego Ciała (zało-

żonego dla kościoła szpitalnego pod tym wezwaniem) oraz fragmentu Cmentarza Gminy Wolnoreli-

gijnej. Po 1945 r. wszystkie trzy pozostały otwarte. Całość połączona w jedno założenie cmentarne
funkcjonowała jako Cmentarz Komunalny nr 10 do oficjalnego zamknięcia w 1961 r. Cmentarz po-

nownie otwarto w 1995 r. W tym samym roku kwaterę nr 14 podzielono na dwie części: wojskową
i kombatancką. Kwatera kombatancka stała się miejscem pamięci ofiar systemu komunistycznego.

To tu od sierpnia 1946 r. do końca 1950 r. odbywały się pochówki straconych i zmarłych w Więzie-

niu Karno-Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej. Wśród nich znaleźli się członkowie powojennego podziemia niepodległościowego, m.in. Danuta Siedzikówna „Inka”, Feliks Selmanowicz „Zagoń-

czyk” i Adam Dedio „Adrian”, a także ofiary cywilne. Od 2011 r. Cmentarz Garnizonowy służy jako

główne miejsce oddawania hołdu żołnierzom podziemia antykomunistycznego podczas gdańskich
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

CMENTARZ GARNIZONOWY W GDAŃSKU
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onkursie historycznym „Mądra

Opracowanie Marzena Kruk

Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie

w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą.
Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym

działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że
zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży
nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje
Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, 19 stycznia 1945 r.
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Fragment listu napisanego przez Feliksa Selmanowicza do syna krótko
przed egzekucją, 28 sierpnia 1946 r.
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Jeden z „wyklętych” Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (1904–1946)

Kreślę tych ostatnich parę słów i żegnam, aż do zobaczenia się na
tamtym świecie, bo za chwilę odchodzę do Boga. Jestem skazany na
śmierć i wyrok za chwilę będzie wykonany. Bądź dobrym Polakiem.
Kochaj Polskę. Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych opiekunów
i bądź posłuszny matce. Tyle, co mogę w tych paru słowach skreślić
do Ciebie. Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie
najdroższego, to Polskę i Ciebie, Najdroższy.
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Od wydawcy
Preambuła ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
Mając na względzie:
– zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród
Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
– patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem
i komunizmem,
– czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
i w obronie wolności oraz godności ludzkiej,
– obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych,
– a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka
jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu…
Instytut Pamięci Narodowej został powołany ustawą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej 18 grudnia 1998 roku Prezesa Instytutu powołano w czerwcu 2000 roku
i w drugiej połowie tego roku rozpoczęła się faktyczna budowa struktur. Pierwszych pracowników Oddziału IPN w Gdańsku zatrudniono w sierpniu i we wrześniu 2000 roku. Do końca tego roku cały Oddział zatrudniał już ponad dwudziestu
pracowników, głównie archiwistów oraz osoby kierujące poszczególnymi jednostkami. W roku 2020 w Gdańsku i Bydgoszczy zatrudnionych jest dwieście
osób, w tym jedenastu prokuratorów. Jedna osoba posiada tytuł profesora,
szesnastu pracowników Oddziału ma stopień naukowy doktora, jest też trzech
doktorów habilitowanych. Ponad 90% pracowników ma wykształcenie wyższe
magisterskie, przede wszystkim historyczne oraz historyczno-archiwalne.
Oddział od pierwszych lat swojej działalności aktywnie współpracuje z zainteresowanymi historią najnowszą Polski stowarzyszeniami i organizacjami,
w tym z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Związkiem Sybiraków, z Rodziną Katyńską oraz Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Ważnym elementem
pracy Oddziału jest także stała współpraca z samorządami, w tym z władzami
województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego oraz miast Bydgoszczy,
Elbląga, Gdańska, Gdyni, Torunia i wielu innych jednostek samorządu terytorial7

nego na obszarze działania Oddziału. Dla wzmocnienia pracy edukacyjnej i lepszej popularyzacji wiedzy o historii najnowszej stale utrzymywana jest współpraca z instytucjami kultury, w tym z Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum
II Wojny Światowej, Państwowym Muzeum Stutthof i Biblioteką Elbląską. Dla
podniesienia jakości pracy naukowej niezwykle cenna jest stała współpraca
z instytucjami naukowymi, w tym przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim
oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz placówkami Polskiej Akademii Nauk.
Pierwszą konferencję, a także wystawę poświęconą protestom społecznym
na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku przygotowano w trzydziestą rocznicę tych
wydarzeń, w grudniu 2000 roku. Udostępnianie materiałów archiwalnych rozpoczęto w lutym 2001 roku w ówczesnym Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, a w 2002 roku została opublikowana pierwsza książka
autorstwa pracownika Oddziału.
W okresie dwudziestu lat działalności Oddziału, który właściwością terytorialną obejmuje obszar województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz
zachodniej części warmińsko-mazurskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć
archiwalnych, śledczych, poszukiwawczych, lustracyjnych, edukacyjno-naukowych oraz upamiętnieniowych.
W dwóch archiwach Oddziału (w Gdańsku i Bydgoszczy) zgromadzono i uporządkowano, przygotowując do udostępnienia, blisko 8 kilometrów materiałów
archiwalnych z lat 1939–1990.
W ramach działalności edukacyjnej, poza bieżącą pracą z młodzieżą, organizacją
szkoleń dla nauczycieli, współpracą ze stowarzyszeniami kombatanckimi oraz
innymi akcjami poświęconymi upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii
Polski, do sierpnia 2020 roku przygotowano blisko 80 wystaw edukacyjnych
prezentowanych w kraju i zagranicą.
W ramach prac popularyzatorskich oraz naukowych w okresie dwudziestu lat
funkcjonowania Oddziału zorganizowano, samodzielnie lub we współpracy, kilkadziesiąt konferencji naukowych, a pracownicy Oddziału opublikowali w tym
czasie ponad tysiąc artykułów. Efektem prac naukowych i popularyzatorskich
jest także ponad 120 opublikowanych przez IPN pozycji zwartych: książek, broszur i drukowanych katalogów, które przedstawiono w niniejszym informatorze.
Poza wzmiankowanymi pozycjami historycy zatrudnieni w Oddziale opublikowali szereg prac w innych wydawnictwach.
Celem niniejszego informatora jest przede wszystkim wskazanie głównych kierunków badań naukowych i prac popularyzatorskich realizowanych w gdańskim
Oddziale IPN w latach 2000–2020.
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Kadra kierownicza Oddziału IPN w Gdańsku w latach 2000-2020:
Dyrektorzy Oddziału:
Edmund Krasowski (2000–2006)
Prof. Mirosław Golon (od 2006)
Naczelnicy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu:
Prok. Maciej Schulz (2000–2018)
Prok. Tomasz Jankowski (od 2018)
Naczelnicy Oddziałowego Biura Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów/Oddziałowego Archiwum:
Grażyna Skutnik (2000–2006)
Marzena Kruk (2006–2016)
Justyna Pazda (od 2016)
Naczelnicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej/Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej:
Dr Janusz Marszalec (2000–2007)
Dr hab. Sławomir Cenckiewicz (2007–2008)
Dr hab. Grzegorz Berendt (2008–2013)
Dr Karol Nawrocki (2014–2017)
Krzysztof Drażba (od 2017)
Naczelnicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych (powstałe w 2016):
Prof. Igor Hałagida (2016)
Dr hab. Daniel Wicenty (od 2016)
Naczelnicy Oddziałowego Biura Lustracyjnego (powstałe w 2007):
Prok. Andrzej Golec (2007–2016)
Prok. Krzysztof Grodziewicz (2016)
Prok. Małgorzata Pranszke (od 2016)
Naczelnicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
(powstałe w 2016):
Katarzyna Lisiecka (od 2016)
Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji w Gdańsku
(powstałe w 2016):
Koordynator – Anna Dymek (od 2016)
Naczelnicy Delegatury w Bydgoszczy:
Krystyna Trepczyńska (2000–2013)
Edyta Cisewska (od 2013)
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na ǌĂĐŚŽĚŶŝĐŚ
zachodnich ŝi ƉſųŶŽĐŶǇĐŚ
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miach polskich 1947–1957, Warszawa 2002, 260 s.
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kwentne dążenie do powrotu na rodzinną ziemię.
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Wiesława <ǁŝĂƚŬŽǁƐŬĂ͕
Kwiatkowska, DĂųŐŽƌǌĂƚĂ
Małgorzata ^ŽŬŽųŽǁƐŬĂ͕
Sokołowska, Oficyna
tŝĞƐųĂǁĂ
KĮĐǇŶĂ
Verbi Causa, Gdynia 2003, 92 s.
sĞƌďŝĂƵƐĂ͕'ĚǇŶŝĂϮϬϬϯ͕ϵϮƐ͘
Publikacja jest pokłosiem konferencji współorganizowanej
WƵďůŝŬĂĐũĂ
ũĞƐƚ ƉŽŬųŽƐŝĞŵ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ
ǁƐƉſųŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũ
przez Oddziałowe
Biuro Edukacji
Publicznej
IPN w Gdańsku,
ƉƌǌĞǌKĚĚǌŝĂųŽǁĞŝƵƌŽĚƵŬĂĐũŝWƵďůŝĐǌŶĞũ/WEǁ'ĚĂŷƐŬƵ͕
która odbyła się 6 marca 2003 roku w Gdyni. Tom poświęŬƚſƌĂŽĚďǇųĂƐŝħϲŵĂƌĐĂϮϬϬϯƌŽŬƵǁ'ĚǇŶŝ͘dŽŵƉŽƑǁŝħĐŽͲ
cony został pierwszym latom powojennym w Gdyni: rządom
ŶǇ
ǌŽƐƚĂų ƉŝĞƌǁƐǌǇŵ
ůĂƚŽŵ
ƉŽǁŽũĞŶŶǇŵ
ǁ 'ĚǇŶŝ͗
ƌǌČĚŽŵ
komendanta
wojennego,
wysiedleniom
„wroga
klasowego”,
ŬŽŵĞŶĚĂŶƚĂǁŽũĞŶŶĞŐŽ͕ǁǇƐŝĞĚůĞŶŝŽŵͣǁƌŽŐĂŬůĂƐŽǁĞŐŽ͕͟
problemom aprowizacyjnym oraz działaniom UB.
ƉƌŽďůĞŵŽŵĂƉƌŽǁŝǌĂĐǇũŶǇŵŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝŽŵh͘

KƉſƌ
tŝůĞŷƐǌĐǌǇǍŶŝĞ
Opór ǁŽďĞĐ
wobec ƐǇƐƚĞŵſǁ
systemów ƚŽƚĂůŝƚĂƌŶǇĐŚ
totalitarnych ŶĂ
na Wileńszczyźnie
ǁ
ŽŬƌĞƐŝĞII wojny
// ǁŽũŶǇ
ƑǁŝĂƚŽǁĞũ͕
ƌĞĚ͘Niwiński,
WŝŽƚƌ EŝǁŝŷƐŬŝ͕
w okresie
światowej,
red. Piotr
Gdańsk
'ĚĂŷƐŬϮϬϬϯ͕ϭϭϯƐ͘
2003, 113 s.
Książka jest rezultatem współpracy historycznej IPN z Cen<ƐŝČǏŬĂũĞƐƚƌĞǌƵůƚĂƚĞŵǁƐƉſųƉƌĂĐǇŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞũ/WEǌĞŶͲ
trum ĂĚĂŶŝĂ
Badania ŬƐƚĞƌŵŝŶĂĐũŝ
Eksterminacji ŝi ZƵĐŚƵ
Ruchu KƉŽƌƵ
Oporu DŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Mieszkańców
ƚƌƵŵ
Litwy.
Zawiera
materiały
z
sesji
naukowej
zorganizowanej
>ŝƚǁǇ͘ ĂǁŝĞƌĂ ŵĂƚĞƌŝĂųǇ ǌ ƐĞƐũŝ ŶĂƵŬŽǁĞũ ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũ
12–13 ǁƌǌĞƑŶŝĂ
września ϮϬϬϮ
2002 ƌŽŬƵ
roku ǁ
w tĂƌƐǌĂǁŝĞ͘
Warszawie. ƵƚŽƌǌǇ
Autorzy ƚĞŬƐƚſǁ
tekstów
ϭϮʹϭϯ
poruszają
tematy
kontrowersyjne,
np.
kolaboracji
podczas
ƉŽƌƵƐǌĂũČ ƚĞŵĂƚǇ ŬŽŶƚƌŽǁĞƌƐǇũŶĞ͕ ŶƉ͘ ŬŽůĂďŽƌĂĐũŝ ƉŽĚĐǌĂƐ
II wojny światowej, odmiennych postaw społeczeństw pol//ǁŽũŶǇƑǁŝĂƚŽǁĞũ͕ŽĚŵŝĞŶŶǇĐŚƉŽƐƚĂǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁƉŽůͲ
skiego i litewskiego w tym okresie, przedstawiają też uwaƐŬŝĞŐŽŝůŝƚĞǁƐŬŝĞŐŽǁƚǇŵŽŬƌĞƐŝĞ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĂũČƚĞǏƵǁĂͲ
runkowania działalności Polaków i Litwinów podczas okupaƌƵŶŬŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽůĂŬſǁŝ>ŝƚǁŝŶſǁƉŽĚĐǌĂƐŽŬƵƉĂͲ
cji i pozwalają je zrozumieć.
ĐũŝŝƉŽǌǁĂůĂũČũĞǌƌŽǌƵŵŝĞđ͘
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System represji stalinowskich w Polsce 1944–1956. Re^ǇƐƚĞŵ
ƐƚĂůŝŶŽǁƐŬŝĐŚ
ǁ WŽůƐĐĞ
ϭϵϰϰʹϭϵϱϲ͘
ZĞpresje wƌĞƉƌĞƐũŝ
Marynarce
Wojennej, red.
Igor Hałagida,
Gdańsk
ƉƌĞƐũĞǁŵĂƌǇŶĂƌĐĞǁŽũĞŶŶĞũ͕ƌĞĚ͘/ŐŽƌ,ĂųĂŐŝĚĂ͕'ĚĂŷƐŬ
2003, 135 s.
ϮϬϬϯ͕ϭϯϱƐ͘
W pracy opublikowane zostały materiały będące plonem
sesjiƉƌĂĐǇ
naukowej
zorganizowanej
przez
Oddziałowe
Biuro
Edut
ŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞ
ǌŽƐƚĂųǇ
ŵĂƚĞƌŝĂųǇ
ďħĚČĐĞ
ƉůŽŶĞŵ
kacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Dowództwo Marynarki
ƐĞƐũŝŶĂƵŬŽǁĞũǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌKĚĚǌŝĂųŽǁĞŝƵƌŽĚƵͲ
Wojennej w październiku 2001 roku. W kolejnych referatach
ŬĂĐũŝWƵďůŝĐǌŶĞũ/WEǁ'ĚĂŷƐŬƵŽƌĂǌŽǁſĚǌƚǁŽDĂƌǇŶĂƌŬŝ
przedstawiono działalność organów represji funkcjonujątŽũĞŶŶĞũǁƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬƵϮϬϬϭƌŽŬƵ͘tŬŽůĞũŶǇĐŚƌĞĨĞƌĂƚĂĐŚ
cych w Polsce wĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
latach 1944–1956.
Szczególną
zwróƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶŽ
ŽƌŐĂŶſǁ
ƌĞƉƌĞƐũŝ uwagę
ĨƵŶŬĐũŽŶƵũČͲ
cono na sądownictwo i Informację Marynarki Wojennej,
ĐǇĐŚǁWŽůƐĐĞǁůĂƚĂĐŚϭϵϰϰʹϭϵϱϲ͘^ǌĐǌĞŐſůŶČƵǁĂŐħǌǁƌſͲ
które odgrywały istotną rolę w utrwalaniu procesu stalinizaĐŽŶŽ ŶĂ ƐČĚŽǁŶŝĐƚǁŽ ŝ ŝŶĨŽƌŵĂĐũħ DĂƌǇŶĂƌŬŝ tŽũĞŶŶĞũ͕
cji tego rodzaju wojsk.
ŬƚſƌĞŽĚŐƌǇǁĂųǇŝƐƚŽƚŶČƌŽůħǁƵƚƌǁĂůĂŶŝƵƉƌŽĐĞƐƵƐƚĂůŝŶŝǌĂͲ
ĐũŝƚĞŐŽƌŽĚǌĂũƵǁŽũƐŬ͘
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5

ϮϬϬϰ
5

6

Korzenie 'ĚǇŶŝ͕
Gdyni, Đǌ͘
cz. ϯ͗
3: DŝĂƐƚŽ
Miasto ƉŽĚ
pod ƐƉĞĐũĂůŶǇŵ
specjalnym ŶĂĚǌŽƌĞŵ͘
nadzorem.
<ŽƌǌĞŶŝĞ
Materiały zǌ konferencji
DĂƚĞƌŝĂųǇ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝhistorycznej,
ŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞũ͕30
ϯϬstycznia
ƐƚǇĐǌŶŝĂ2004
ϮϬϬϰroƌ͕͘
ku, red. Wiesława Kwiatkowska, Małgorzata Sokołowska,
ƌĞĚ͘tŝĞƐųĂǁĂ<ǁŝĂƚŬŽǁƐŬĂ͕DĂųŐŽƌǌĂƚĂ^ŽŬŽųŽǁƐŬĂ͕KĮOficyna Verbi Causa, Gdynia 2004, 102 s.
ĐǇŶĂsĞƌďŝĂƵƐĂ͕'ĚǇŶŝĂϮϬϬϰ͕ϭϬϮƐ͘
Tom poświęcony problemowi kształtowania „nowego modŽŵ
ŵŽͲ
delu ƉŽƑǁŝħĐŽŶǇ
obywatela”, ƉƌŽďůĞŵŽǁŝ
indoktrynacjiŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĂ
ideologicznej,ͣŶŽǁĞŐŽ
pomniejszaĚĞůƵ
ŽďǇǁĂƚĞůĂ͕͟
ŝŶĚŽŬƚƌǇŶĂĐũŝ
ŝĚĞŽůŽŐŝĐǌŶĞũ͕
ƉŽŵŶŝĞũƐǌĂͲ
niu przez władze roli miasta w pierwszych latach po wojnie
ŶŝƵƉƌǌĞǌǁųĂĚǌĞƌŽůŝŵŝĂƐƚĂǁƉŝĞƌǁƐǌǇĐŚůĂƚĂĐŚƉŽǁŽũŶŝĞ
i przestępczości pospolitej.
ŝƉƌǌĞƐƚħƉĐǌŽƑĐŝƉŽƐƉŽůŝƚĞũ͘

WƌŽƉĂŐĂŶĚĂWZ>ʹǁǇďƌĂŶĞƉƌŽďůĞŵǇ͕ƌĞĚ͘WŝŽƚƌ^ĞŵŬſǁ͕
Propaganda PRL – wybrane problemy, red. Piotr Semków,
Gdańsk 2004, 104 s.
'ĚĂŷƐŬϮϬϬϰ͕ϭϬϰƐ͘
W październiku 2002 roku Oddziałowe Biuro Edukacji Put
ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬƵ
ϮϬϬϮ ƌŽŬƵ
ĚƵŬĂĐũŝ
WƵͲ
blicznej
IPN w Gdańsku
orazKĚĚǌŝĂųŽǁĞ
UniwersytetŝƵƌŽ
Gdański
zorganiďůŝĐǌŶĞũ
/WE
ǁ
'ĚĂŷƐŬƵ
ŽƌĂǌ
hŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚ
'ĚĂŷƐŬŝ
ǌŽƌŐĂŶŝͲ
zowały konferencję „Propaganda PRL”. Autorzy referatów
ǌŽǁĂųǇ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũħ
ͣWƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
WZ>͘͟ propagandy
ƵƚŽƌǌǇ ƌĞĨĞƌĂƚſǁ
przedstawili
wieloaspektowość
działań
w powojennej
Polsce
i
jej
dzisiejszych
reperkusji.
Dokonali
też
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝůŝ ǁŝĞůŽĂƐƉĞŬƚŽǁŽƑđ ĚǌŝĂųĂŷ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚǇ ǁ ƉŽͲ
analizy
działań
aparatu
propagandowego
komunistycznego
ǁŽũĞŶŶĞũ WŽůƐĐĞ ŝ ũĞũ ĚǌŝƐŝĞũƐǌǇĐŚ ƌĞƉĞƌŬƵƐũŝ͘ ŽŬŽŶĂůŝ ƚĞǏ
państwa i jego roli w kreowaniu rzeczywistości. Podjęli takĂŶĂůŝǌǇĚǌŝĂųĂŷĂƉĂƌĂƚƵƉƌŽƉĂŐĂŶĚŽǁĞŐŽŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽ
że próbę odpowiedzi na pytanie, jak dalece w świadomości
ƉĂŷƐƚǁĂŝũĞŐŽƌŽůŝǁŬƌĞŽǁĂŶŝƵƌǌĞĐǌǇǁŝƐƚŽƑĐŝ͘WŽĚũħůŝƚĂŬͲ
Polaków zakorzeniły się tworzone przez peerelowską propaǏĞƉƌſďħŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂƉǇƚĂŶŝĞ͕ũĂŬĚĂůĞĐĞǁƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
gandę stereotypy i mity.
WŽůĂŬſǁǌĂŬŽƌǌĞŶŝųǇƐŝħƚǁŽƌǌŽŶĞƉƌǌĞǌƉĞĞƌĞůŽǁƐŬČƉƌŽƉĂͲ
ŐĂŶĚħƐƚĞƌĞŽƚǇƉǇŝŵŝƚǇ͘
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„Media w PRL – PRL w mediach”. Materiały z II Ogólnopolskiej ǁ
Konferencji
Gdańsk
19–20
ͣDĞĚŝĂ
WZ> ʹ WZ>„Propaganda
ǁ ŵĞĚŝĂĐŚ͘͟ PRL-u”,
DĂƚĞƌŝĂųǇ
ǌ // KŐſůŶŽlistopada 2003, red. Marek Malinowski, Piotr Niwiński,
ƉŽůƐŬŝĞũ <ŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ ͣWƌŽƉĂŐĂŶĚĂ WZ>ͲƵ͕͟ 'ĚĂŷƐŬ ϭϵʹϮϬ
Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004,
ůŝƐƚŽƉĂĚĂ
ϮϬϬϯ͕ ƌĞĚ͘ DĂƌĞŬ DĂůŝŶŽǁƐŬŝ͕ WŝŽƚƌ EŝǁŝŷƐŬŝ͕
160 s.
dĂĚĞƵƐǌŵŽĐŚŽǁƐŬŝ͕hŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚ'ĚĂŷƐŬŝ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϬϰ͕
Zbiór artykułów poświęconych funkcjonowaniu mediów
ϭϲϬƐ͘
w PRL w warunkach pełnej kontroli politycznej, a także obrazowi ĂƌƚǇŬƵųſǁ
PRL w mediach
współczesnych,
stanowiący pokłosie
ďŝſƌ
ƉŽƑǁŝħĐŽŶǇĐŚ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝƵ
ŵĞĚŝſǁ
konferencji
zorganizowanej
przez
Oddziałowe
Biuro Edukacji
ǁWZ>ǁǁĂƌƵŶŬĂĐŚƉĞųŶĞũŬŽŶƚƌŽůŝƉŽůŝƚǇĐǌŶĞũ͕ĂƚĂŬǏĞŽďͲ
Publicznej IPN w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański.
ƌĂǌŽǁŝWZ>ǁŵĞĚŝĂĐŚǁƐƉſųĐǌĞƐŶǇĐŚ͕ƐƚĂŶŽǁŝČĐǇƉŽŬųŽƐŝĞ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌKĚĚǌŝĂųŽǁĞŝƵƌŽĚƵŬĂĐũŝ
WƵďůŝĐǌŶĞũ/WEǁ'ĚĂŷƐŬƵŽƌĂǌhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚ'ĚĂŷƐŬŝ͘

8

Stan wojenny na Pomorzu w relacjach świadków. Materiały konkursu historycznego, oprac. Justyna Skowronek,
Maria Krause, Gdańsk 2004, 35 s.
Wybór fragmentów prac uczniowskich nadesłanych na konkurs pt. „Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu latach”,
zorganizowany w 2001 roku przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

9

Korzenie Gdyni, cz. 4: Mała stabilizacja. Materiały z konferencji historycznej, 22 września 2004 roku, red. Wiesława
Kwiatkowska, Małgorzata Sokołowska, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2004, 98 s.
W publikacji opisano życie codzienne w Gdyni w okresie tzw.
„małej stabilizacji”. Poruszono kwestie przestępczości, ucieczek rybaków oraz ateizacji i obrony przed nią.
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ϮϬϬϱ
10
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814

Igor ,ĂųĂŐŝĚĂ͕
Hałagida, WƌŽǁŽŬĂĐũĂ
Prowokacja ͣĞŶŽŶĂ͘͟
„Zenona”. 'ĞŶĞǌĂ͕
Geneza, przebieg
/ŐŽƌ
ƉƌǌĞďŝĞŐ
i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banŝ ƐŬƵƚŬŝ ŽƉĞƌĂĐũŝ DW Ž ŬƌǇƉƚŽŶŝŵŝĞ ͣͲϭ͟ ƉƌǌĞĐŝǁŬŽ
derowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–
ďĂŶĚĞƌŽǁƐŬŝĞũ ĨƌĂŬĐũŝ KhE ŝ ǁǇǁŝĂĚŽǁŝ ďƌǇƚǇũƐŬŝĞŵƵ
1954), Warszawa 2005, 318 s.
;ϭϵϱϬʹϭϵϱϰͿ͕tĂƌƐǌĂǁĂϮϬϬϱ͕ϯϭϴƐ͘
Książka odsłania kulisy prowokacji o kryptonimie „C-1”, pro<ƐŝČǏŬĂŽĚƐųĂŶŝĂŬƵůŝƐǇƉƌŽǁŽŬĂĐũŝŽŬƌǇƉƚŽŶŝŵŝĞͣͲϭ͕͟ƉƌŽͲ
wadzonej wspólnie przez peerelowskie MBP i sowieckie
ǁĂĚǌŽŶĞũ
ǁƐƉſůŶŝĞ ƉƌǌĞǌ
ƉĞĞƌĞůŽǁƐŬŝĞ
DW ŝ były
ƐŽǁŝĞĐŬŝĞ
MGB. Przeciwnikiem
komunistycznych
organów
dziaD'͘
ŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚ
ŽƌŐĂŶſǁ
ďǇųǇUkraĚǌŝĂͲ
łająca WƌǌĞĐŝǁŶŝŬŝĞŵ
na Zachodzie banderowska
frakcja
Organizacji
ųĂũČĐĂ
ĂĐŚŽĚǌŝĞ ďĂŶĚĞƌŽǁƐŬĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
hŬƌĂͲ
ińskichŶĂ
Nacjonalistów,
pozostałościĨƌĂŬĐũĂ
ukraińskiego
podziemia
w Polsce i w USRR oraz służby specjalne Wielkiej Brytanii
ŝŷƐŬŝĐŚEĂĐũŽŶĂůŝƐƚſǁ͕ƉŽǌŽƐƚĂųŽƑĐŝƵŬƌĂŝŷƐŬŝĞŐŽƉŽĚǌŝĞŵŝĂ
i Stanów
ǁ
WŽůƐĐĞZjednoczonych.
ŝ ǁ h^ZZ ŽƌĂǌ ƐųƵǏďǇ ƐƉĞĐũĂůŶĞ tŝĞůŬŝĞũ ƌǇƚĂŶŝŝ
ŝ^ƚĂŶſǁũĞĚŶŽĐǌŽŶǇĐŚ͘
Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, red. Alicja
Paczoska,
Bydgoszczʹ2005,
83ƚƌƵĚŶĞŐŽ
s.
Kďſǌ
ǁ WŽƚƵůŝĐĂĐŚ
ĂƐƉĞŬƚ
ƐČƐŝĞĚǌƚǁĂ ƉŽůƐŬŽͲŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞĚǁſĐŚƚŽƚĂůŝƚĂƌǇǌŵſǁ͕ƌĞĚ͘ůŝĐũĂ
W publikacji będącej pokłosiem konferencji naukowej zorgaWĂĐǌŽƐŬĂ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌϮϬϬϱ͕ϴϯƐ͘
nizowanej 27 maja 2004 roku w Bydgoszczy zaprezentowano najnowszy stan badań na temat obozu funkcjonującego
tƉƵďůŝŬĂĐũŝďħĚČĐĞũƉŽŬųŽƐŝĞŵŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŶĂƵŬŽǁĞũǌŽƌŐĂͲ
w latach 1941–1950 w Potulicach. W czasie okupacji obóz
ŶŝǌŽǁĂŶĞũϮϳŵĂũĂϮϬϬϰƌŽŬƵǁǇĚŐŽƐǌĐǌǇǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂͲ
podlegał Centrali Przesiedleńczej w Gdańsku i umieszczano
ŶŽŶĂũŶŽǁƐǌǇƐƚĂŶďĂĚĂŷŶĂƚĞŵĂƚŽďŽǌƵĨƵŶŬĐũŽŶƵũČĐĞŐŽ
w nim polskie rodziny wysiedlone ze swych gospodarstw.
ǁůĂƚĂĐŚϭϵϰϭʹϭϵϱϬǁWŽƚƵůŝĐĂĐŚ͘tĐǌĂƐŝĞŽŬƵƉĂĐũŝ Žďſǌ
Od lutego 1945 roku NKWD, a potem władze bezpieczeńƉŽĚůĞŐĂųĞŶƚƌĂůŝWƌǌĞƐŝĞĚůĞŷĐǌĞũǁ'ĚĂŷƐŬƵŝƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶŽ
stwa kierowały do obozu w Potulicach Niemców i volksdeutǁ
Ŷŝŵ ƉŽůƐŬŝĞ ƌŽĚǌŝŶǇ ǁǇƐŝĞĚůŽŶĞ ǌĞ ƐǁǇĐŚ ŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁ͘
schów.
KĚ ůƵƚĞŐŽ ϭϵϰϱ ƌŽŬƵ E<t͕ Ă ƉŽƚĞŵ ǁųĂĚǌĞ ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷͲ
ƐƚǁĂ ŬŝĞƌŽǁĂųǇ ĚŽ ŽďŽǌƵ ǁ WŽƚƵůŝĐĂĐŚ EŝĞŵĐſǁ ŝ ǀŽůŬƐͲ
ĚĞƵƚƐĐŚſǁ͘

ϮϬϬϲ
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Piotr ^ĞŵŬſǁ͕
Semków, /ŶĨŽƌŵĂĐũĂ
Informacja DĂƌǇŶĂƌŬŝ
Marynarki Wojennej
WŝŽƚƌ
tŽũĞŶŶĞũ w
ǁ latach
ůĂƚĂĐŚ
1945–1957, Warszawa 2006, 327 s.
ϭϵϰϱʹϭϵϱϳ͕tĂƌƐǌĂǁĂϮϬϬϲ͕ϯϮϳƐ͘
Książka opisuje struktury i metody działania Informacji Ma<ƐŝČǏŬĂŽƉŝƐƵũĞƐƚƌƵŬƚƵƌǇŝŵĞƚŽĚǇĚǌŝĂųĂŶŝĂ/ŶĨŽƌŵĂĐũŝDĂͲ
rynarki Wojennej w latach 1945–1957. Scharakteryzowano
ƌǇŶĂƌŬŝtŽũĞŶŶĞũǁůĂƚĂĐŚϭϵϰϱʹϭϵϱϳ͘^ĐŚĂƌĂŬƚĞƌǇǌŽǁĂŶŽ
zwłaszcza rozwój
kompetencyjny ƚĞũ
tej służǌǁųĂƐǌĐǌĂ
ƌŽǌǁſũorganizacyjnych
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇ ŝiŬŽŵƉĞƚĞŶĐǇũŶǇ
ƐųƵǏͲ
by. ^ƉŽƌŽ
Sporo uwagi
ďǇ͘
ƵǁĂŐŝ autor
ĂƵƚŽƌ poświęcił
ƉŽƑǁŝħĐŝų działalności
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ agenturalnej
ĂŐĞŶƚƵƌĂůŶĞũ
w Marynarce Wojennej i jej rezultatom. Ukazał także naciski
ǁDĂƌǇŶĂƌĐĞtŽũĞŶŶĞũŝũĞũƌĞǌƵůƚĂƚŽŵ͘hŬĂǌĂųƚĂŬǏĞŶĂĐŝƐŬŝ
władz
politycznych ŶĂ
na zintensyfikowanie
walki zǌ „wrogiem
ǁųĂĚǌ ƉŽůŝƚǇĐǌŶǇĐŚ
ǌŝŶƚĞŶƐǇĮŬŽǁĂŶŝĞ ǁĂůŬŝ
ͣǁƌŽŐŝĞŵ
klasowym” ǁ
w wojsku,
ŬůĂƐŽǁǇŵ͟
ǁŽũƐŬƵ͕ pod
ƉŽĚ których
ŬƚſƌǇĐŚ wpływem
ǁƉųǇǁĞŵ Informacja
/ŶĨŽƌŵĂĐũĂ
Marynarki Wojennej aktywnie uczestniczyła w stalinowDĂƌǇŶĂƌŬŝtŽũĞŶŶĞũĂŬƚǇǁŶŝĞƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųĂǁƐƚĂůŝŶŽǁƐŬŝĐŚ
skich czystkach przeprowadzanych wśród „powierzonych”
ĐǌǇƐƚŬĂĐŚƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶǇĐŚǁƑƌſĚͣƉŽǁŝĞƌǌŽŶǇĐŚ͟ũĞũŵĂͲ
jej marynarzy.
ƌǇŶĂƌǌǇ͘
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Piotr
Szubarczyk, Danuta Siedzikówna „Inka” (*3 IX 1928
WŝŽƚƌ^ǌƵďĂƌĐǌǇŬ͕ĂŶƵƚĂ^ŝĞĚǌŝŬſǁŶĂͣ/ŶŬĂ͟;Ύϯ/yϭϵϮϴ
†28
VIII 1946), Gdańsk 2006, 40 s.
ΏϮϴs///ϭϵϰϲͿ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϬϲ͕ϰϬƐ͘
28
Ϯϴ sierpnia
ƐŝĞƌƉŶŝĂ 1946
ϭϵϰϲ roku
ƌŽŬƵ na
ŶĂ podstawie
ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ wyroku
ǁǇƌŽŬƵ Wojskowego
tŽũƐŬŽǁĞŐŽ
Sądu
Rejonowego w gdańskim więzieniu rozstrzelano – na
^ČĚƵZĞũŽŶŽǁĞŐŽǁŐĚĂŷƐŬŝŵǁŝħǌŝĞŶŝƵƌŽǌƐƚƌǌĞůĂŶŽʹŶĂ
6
dni przed jej 18. urodzinami – sanitariuszkę 5. Wileńskiej
ϲĚŶŝƉƌǌĞĚũĞũϭϴ͘ƵƌŽĚǌŝŶĂŵŝʹƐĂŶŝƚĂƌŝƵƐǌŬħϱ͘tŝůĞŷƐŬŝĞũ
Brygady
AK Danutę
ƌǇŐĂĚǇ <͕
ĂŶƵƚħSiedzikównę
^ŝĞĚǌŝŬſǁŶħ„Inkę”.
ͣ/ŶŬħ͘͟ Mord
DŽƌĚ sądowy
ƐČĚŽǁǇ na
ŶĂ
„Ince”
do
dziś
budzi
silne
emocje.
Dramatyzm
losów
bohaͣ/ŶĐĞ͟ĚŽĚǌŝƑďƵĚǌŝƐŝůŶĞĞŵŽĐũĞ͘ƌĂŵĂƚǇǌŵůŽƐſǁďŽŚĂͲ
terskiej podkomendnej mjr. Zygmunta Szendzielarza „ŁuƚĞƌƐŬŝĞũ ƉŽĚŬŽŵĞŶĚŶĞũ ŵũƌ͘ ǇŐŵƵŶƚĂ ^ǌĞŶĚǌŝĞůĂƌǌĂ ͣBƵͲ
paszki” pogłębiają tragiczne losy jej rodziców, w tym śmierć
ƉĂƐǌŬŝ͟ƉŽŐųħďŝĂũČƚƌĂŐŝĐǌŶĞůŽƐǇũĞũƌŽĚǌŝĐſǁ͕ǁƚǇŵƑŵŝĞƌđ
ojca wycieńczonego pobytem w obozach NKWD (zmarł
ŽũĐĂ ǁǇĐŝĞŷĐǌŽŶĞŐŽ ƉŽďǇƚĞŵ ǁ ŽďŽǌĂĐŚ E<t ;ǌŵĂƌų
w Iranie w 1941 roku, gdzie dotarł z Armią Andersa) oraz
ǁ /ƌĂŶŝĞ ǁ ϭϵϰϭ ƌŽŬƵ͕ ŐĚǌŝĞ ĚŽƚĂƌų ǌ ƌŵŝČ ŶĚĞƌƐĂͿ ŽƌĂǌ
matki, rozstrzelanej przez Niemców w 1943 roku za udział
ŵĂƚŬŝ͕
ƌŽǌƐƚƌǌĞůĂŶĞũ ƉƌǌĞǌ EŝĞŵĐſǁ ǁ ϭϵϰϯ ƌŽŬƵ ǌĂ ƵĚǌŝĂų
w
konspiracji.
ǁŬŽŶƐƉŝƌĂĐũŝ͘
Jerzy Eisler, Izabella Greczanik-Filipp, Wiesława Kwiatkowska,
Janusz Marszalec, To nie na darmo… Grudzień ’70
:ĞƌǌǇŝƐůĞƌ͕/ǌĂďĞůůĂ'ƌĞĐǌĂŶŝŬͲ&ŝůŝƉƉ͕tŝĞƐųĂǁĂ<ǁŝĂƚŬŽǁw
Gdańsku
Gdyni, Bernardinum,
2006,
472 s. ͛ϳϬ
ƐŬĂ͕ :ĂŶƵƐǌi DĂƌƐǌĂůĞĐ͕
dŽ ŶŝĞ ŶĂPelplin
ĚĂƌŵŽ͘͘͘
'ƌƵĚǌŝĞŷ
ǁ'ĚĂŷƐŬƵŝ'ĚǇŶŝ͕ĞƌŶĂƌĚŝŶƵŵ͕WĞůƉůŝŶϮϬϬϲ͕ϰϳϮƐ͘
Ta
książka – w założeniu jej pomysłodawczyni Wiesławy
Kwiatkowskiej,
a także pozostały autorów – nawiązuje wpradĂŬƐŝČǏŬĂʹǁǌĂųŽǏĞŶŝƵũĞũƉŽŵǇƐųŽĚĂǁĐǌǇŶŝtŝĞƐųĂǁǇ<ǁŝĂƚͲ
wdzie
do powszechnie znanej, choć często odmiennie interŬŽǁƐŬŝĞũ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚĂƵƚŽƌſǁʹŶĂǁŝČǌƵũĞǁƉƌĂǁĚǌŝĞ
pretowanej
faktografii, ale koncentruje się przede wszystĚŽƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞǌŶĂŶĞũ͕ĐŚŽđĐǌħƐƚŽŽĚŵŝĞŶŶŝĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚŽǁĂͲ
kim
na
tych
aspektach
i wydarzeniach, o których dotychczas
ŶĞũĨĂŬƚŽŐƌĂĮŝ͕ĂůĞŬŽŶĐĞŶƚƌƵũĞƐŝħƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵŶĂƚǇĐŚ
pisano
mało
lub
nie
pisano
wcale. Stąd znalazły się w niej
ĂƐƉĞŬƚĂĐŚŝǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚ͕ŽŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐƉŝƐĂŶŽŵĂųŽ
m.in.
rozdziały poświęcone ważnej roli narodowej pamięůƵďŶŝĞƉŝƐĂŶŽǁĐĂůĞ͘^ƚČĚǌŶĂůĂǌųǇƐŝħǁŶŝĞũŵ͘ŝŶ͘ƌŽǌĚǌŝĂųǇ
ci
o GrudniuǁĂǏŶĞũ
’70, historii
budowy pomników
ƉŽƑǁŝħĐŽŶĞ
ƌŽůŝ ŶĂƌŽĚŽǁĞũ
ƉĂŵŝħĐŝ Žgrudniowych,
'ƌƵĚŶŝƵ ͚ϳϬ͕
śledztwu
i
trwającemu
od
lat
procesowi
grudniowemu.
ŚŝƐƚŽƌŝŝďƵĚŽǁǇƉŽŵŶŝŬſǁŐƌƵĚŶŝŽǁǇĐŚ͕ƑůĞĚǌƚǁƵŝƚƌǁĂũČĐĞͲ
ŵƵŽĚůĂƚƉƌŽĐĞƐŽǁŝŐƌƵĚŶŝŽǁĞŵƵ͘
15
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„Przeciwko kilku myślom… co nienowe!” Procesy krajowców za kontakty z paryską „Kulturą”. Katalog wystawy,
red. Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Warszawa–Gdańsk
2006, 64 s.

26 maja 2006 roku w Gdańsku, w ramach obchodów Roku
Jerzego Giedroycia organizowanych przez IPN, została
otwarta wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej w Gdańsku (Justyna Skowronek) oraz
Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie. W otwarciu wziął
udział przedstawiciel Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Wystawa ukazuje
najważniejsze procesy wytoczone Polakom w kraju za współpracę z paryską „Kulturą”, które miały miejsce za rządów Władysława Gomułki. Jej celem jest zaprezentowanie oddziaływania „Kultury” na kraj wolnym słowem.
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wokół problematyki życia
oporu społecznego Polaków
ów społeczno-politycznych,
esiątych i siedemdziesiątych.

of. Tadeusza Kisielewskiego

Koœció³ katolicki w Bydgoszczy

a władz wojewódzkich i kiemskokatolickiej oraz reakcji
a ją baza źródłowa. Moim
jest ona kompletna. Autorka
ci Narodowej w Warszawie
ństwowego w Bydgoszczy,
go w Gnieźnie; prześledziła
XX w. [...] Całości dopełnia

Katarzyna Maniewska, Kościół katolicki w Bydgoszczy wo<ĂƚĂƌǌǇŶĂDĂŶŝĞǁƐŬĂ͕<ŽƑĐŝſųŬĂƚŽůŝĐŬŝǁǇĚŐŽƐǌĐǌǇǁŽbec
prób laicyzacji i dezintegracji społeczeństwa w okresie
ďĞĐƉƌſďůĂŝĐǇǌĂĐũŝŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂǁŽŬƌĞƐŝĞ
rządów
Edwarda Gierka (1970–1980), Neriton, Warszawa
ƌǌČĚſǁĚǁĂƌĚĂ'ŝĞƌŬĂ;ϭϵϳϬʹϭϵϴϬͿ͕EĞƌŝƚŽŶ͕tĂƌƐǌĂǁĂ
2007,
271 s.
ϮϬϬϳ͕ϮϳϭƐ͘
W oparciu o liczne źródła proweniencji kościelnej oraz instytucji
i urzędów
państwowych
zanalizowano
poszczególne
t ŽƉĂƌĐŝƵ
Ž ůŝĐǌŶĞ
ǍƌſĚųĂ ƉƌŽǁĞŶŝĞŶĐũŝ
ŬŽƑĐŝĞůŶĞũ
ŽƌĂǌ
segmenty
i determinanty życia religijnego bydgoszczan w laŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŝƵƌǌħĚſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚǌĂŶĂůŝǌŽǁĂŶŽƉŽƐǌĐǌĞŐſůͲ
tach
70. XX wieku,
w okresie tzw.
pozornej
normalizacji
stoŶĞ ƐĞŐŵĞŶƚǇ
ŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚǇ
ǏǇĐŝĂ
ƌĞůŝŐŝũŶĞŐŽ
ďǇĚŐŽƐǌĐǌĂŶ
sunków
pomiędzy państwem a Kościołem katolickim. PodǁůĂƚĂĐŚϳϬ͘yyǁŝĞŬƵ͕ǁŽŬƌĞƐŝĞƚǌǁ͘ƉŽǌŽƌŶĞũŶŽƌŵĂůŝǌĂͲ
jęto
m.in. ważkie problemy stosunku nowej ekipy rządzącej
ĐũŝƐƚŽƐƵŶŬſǁƉŽŵŝħĚǌǇƉĂŷƐƚǁĞŵĂ<ŽƑĐŝŽųĞŵŬĂƚŽůŝĐŬŝŵ͘
do
kwestii budownictwa sakralnego, katechizacji dzieci
WŽĚũħƚŽŵ͘ŝŶ͘ǁĂǏŬŝĞƉƌŽďůĞŵǇƐƚŽƐƵŶŬƵŶŽǁĞũĞŬŝƉǇƌǌČĚǌČͲ
iĐĞũĚŽŬǁĞƐƟŝďƵĚŽǁŶŝĐƚǁĂƐĂŬƌĂůŶĞŐŽ͕ŬĂƚĞĐŚŝǌĂĐũŝĚǌŝĞĐŝ
młodzieży, dyskryminowania wiernych Bydgoszczy oraz postaw
duchowieństwa
i wiernychǁŝĞƌŶǇĐŚ
w okresie
Grudnia ’70
oraz
pierwszej
pielgrzymki
ŝ ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
ĚǇƐŬƌǇŵŝŶŽǁĂŶŝĂ
ǇĚŐŽƐǌĐǌǇ
ŽƌĂǌ
ƉŽƐƚĂǁ
ĚƵĐŚŽǁŝĞŷƐƚǁĂ
Ojca
Świętego
do
Ojczyzny.
ŝ ǁŝĞƌŶǇĐŚ ǁ ŽŬƌĞƐŝĞ 'ƌƵĚŶŝĂ ͛ϳϬ ŽƌĂǌ ƉŝĞƌǁƐǌĞũ ƉŝĞůŐƌǌǇŵŬŝ KũĐĂ _ǁŝħƚĞŐŽ ĚŽ
KũĐǌǇǌŶǇ͘
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r. 1976) – historyk, pracowej Instytutu Pamięci Narodow Bydgoszczy. Absolwentka
Wyższej Szkoły Pedago). Doktorantka Uniwersytetu
ydgoszczy, gdzie w 2005 r.
Życie codzienne w Bydgoszesiątych XX w. Stypendystka
j oraz Fundacji im. Marcina
Dyplomacji i Uchodźstwa
zy.

ϮϬϬϳ

Katarzyna Maniewska

Koœció³ katolicki w Bydgoszczy
wobec prób laicyzacji i dezintegracji
spo³eczeñstwa w okresie rz¹dów
Edwarda Gierka

Koronacja. Leśniów – 1967, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Rodzin,
Leśniów–Bydgoszcz
2007, 128
s.
<ŽƌŽŶĂĐũĂ͘Patronki
>ĞƑŶŝſǁ
ʹ ϭϵϲϳ͕
^ĂŶŬƚƵĂƌŝƵŵ DĂƚŬŝ
ŽǏĞũ
>ĞƑŶŝŽǁƐŬŝĞũ
WĂƚƌŽŶŬŝ
ZŽĚǌŝŶ͕
>ĞƑŶŝſǁͲǇĚŐŽƐǌĐǌ
ϮϬϬϳ͕
Na publikację przygotowaną z okazji 40. rocznicy uroczystej
ϭϮϴƐ͘ Figury Matki Bożej Leśniowskiej pierwotnie złożyć
koronacji
się miały archiwalne zdjęcia przechowywane w leśniowskim
EĂƉƵďůŝŬĂĐũħƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶČǌŽŬĂǌũŝϰϬ͘ƌŽĐǌŶŝĐǇƵƌŽĐǌǇƐƚĞũ
klasztorze,
relacje świadków wydarzenia i dokumenty koroŬŽƌŽŶĂĐũŝ&ŝŐƵƌǇDĂƚŬŝŽǏĞũ>ĞƑŶŝŽǁƐŬŝĞũƉŝĞƌǁŽƚŶŝĞǌųŽǏǇđ
nacyjne.
Nieoczekiwanie okazało się jednak, że w katowicƐŝħŵŝĂųǇĂƌĐŚŝǁĂůŶĞǌĚũħĐŝĂƉƌǌĞĐŚŽǁǇǁĂŶĞǁůĞƑŶŝŽǁƐŬŝŵ
kich
zbiorach IPN znajdują się materiały dotyczące koronacji
ŬůĂƐǌƚŽƌǌĞ͕ƌĞůĂĐũĞƑǁŝĂĚŬſǁǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŝĚŽŬƵŵĞŶƚǇŬŽƌŽͲ
w Leśniowie. Najobszerniejszą,
czwartą część publikacji stanowią więc dokumenty
ŶĂĐǇũŶĞ͘EŝĞŽĐǌĞŬŝǁĂŶŝĞŽŬĂǌĂųŽƐŝħũĞĚŶĂŬ͕ǏĞǁŬĂƚŽǁŝĐͲ
operacyjne Służby Bezpieczeństwa
pokazujące, jak dużą uwagę poświęcił tym uroŬŝĐŚǌďŝŽƌĂĐŚ/WEǌŶĂũĚƵũČƐŝħŵĂƚĞƌŝĂųǇĚŽƚǇĐǌČĐĞŬŽƌŽŶĂĐũŝǁ>ĞƑŶŝŽǁŝĞ͘EĂũŽďͲ
czystościom Wydział IV SB w Katowicach. Duże zainteresowanie SB wynikało m.in.
ƐǌĞƌŶŝĞũƐǌČ͕ĐǌǁĂƌƚČĐǌħƑđƉƵďůŝŬĂĐũŝƐƚĂŶŽǁŝČǁŝħĐĚŽŬƵŵĞŶƚǇŽƉĞƌĂĐǇũŶĞ^ųƵǏďǇ
z obecności na uroczystościach prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz kardynała KaĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ũĂŬzaplanowano
ĚƵǏČ ƵǁĂŐħkompleksowe
ƉŽƑǁŝħĐŝų ƚǇŵdziałania
ƵƌŽĐǌǇƐƚŽƑĐŝŽŵ
tǇͲ
rola Wojtyły. W ƉŽŬĂǌƵũČĐĞ͕
związku z tym
operacyjne,
ĚǌŝĂų/s^ǁ<ĂƚŽǁŝĐĂĐŚ͘ƵǏĞǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞ^ŬŽƌŽŶĂĐũČǁǇŶŝŬĂųŽŵ͘ŝŶ͘ǌŽďĞĐͲ
obejmujące m.in. sporządzenie dokumentacji fotograficznej i nagrań z przebiegu
ŶŽƑĐŝŶĂƵƌŽĐǌǇƐƚŽƑĐŝĂĐŚƉƌǇŵĂƐĂ^ƚĞĨĂŶĂtǇƐǌǇŷƐŬŝĞŐŽŽƌĂǌŬĂƌĚ͘<ĂƌŽůĂtŽũƚǇųǇ͘
uroczystości, a także akcję sił porządkowych przeciwko sprawcom ewentualnych
t
ǌǁŝČǌŬƵantypaństwowych.
ǌ ƚǇŵ ǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŽ ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞ ĚǌŝĂųĂŶŝĂ ŽƉĞƌĂĐǇũŶĞ͕ ŽďĞũŵƵũČĐĞ
wystąpień
ŵ͘ŝŶ͘ƐƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝĨŽƚŽŐƌĂĮĐǌŶĞũŝŶĂŐƌĂŷǌƉƌǌĞďŝĞŐƵƵƌŽĐǌǇƐƚŽƑĐŝ͕
ĂƚĂŬǏĞĂŬĐũħƐŝųƉŽƌǌČĚŬŽǁǇĐŚƉƌǌĞĐŝǁŬŽƐƉƌĂǁĐŽŵĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚǁǇƐƚČƉŝĞŷĂŶͲ
ƚǇƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚ͘
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ϮϬϬϴ
18

Operacja
„Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet WoKƉĞƌĂĐũĂͣŽƌǌĂ//͘͟^ųƵǏďĂĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝ<ŽŵŝƚĞƚtŽjewódzki
PZPR
wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście
ũĞǁſĚǌŬŝWWZǁŽďĞĐǁŝǌǇƚǇ:ĂŶĂWĂǁųĂ//ǁdƌſũŵŝĞƑĐŝĞ
(czerwiec
i red.
nauk.
Sławomir
Cenckiewicz,
;ĐǌĞƌǁŝĞĐ1987),
ϭϵϴϳͿ͕wstęp
ǁƐƚħƉ
ŝ ƌĞĚ͘
ŶĂƵŬ͘
^ųĂǁŽŵŝƌ
ĞŶĐŬŝĞMarzena
Kruk, oprac. Sławomir Cenckiewicz, Adam ChmieǁŝĐǌ͕DĂƌǌĞŶĂ<ƌƵŬ͕ŽƉƌĂĐ͘^ųĂǁŽŵŝƌĞŶĐŬŝĞǁŝĐǌ͕ĚĂŵ
lecki,
Marzena
Kruk, <ƌƵŬ͕
MonikaDŽŶŝŬĂ
Krzencessa-Trichet,
Piotr
ŚŵŝĞůĞĐŬŝ͕
DĂƌǌĞŶĂ
<ƌǌĞŶĐĞƐƐĂͲdƌŝĐŚĞƚ͕
Semków,
Przemysław
Wójtowicz,
Warszawa–Gdańsk
2008,
WŝŽƚƌ^ĞŵŬſǁ͕WƌǌĞŵǇƐųĂǁtſũƚŽǁŝĐǌ͕tĂƌƐǌĂǁĂͲ'ĚĂŷƐŬ
311
s.
ϮϬϬϴ͕ϯϭϭƐ͘

Celem operacji „Zorza II” była „ochrona operacyjna” trzeciej
ĞůĞŵ ŽƉĞƌĂĐũŝ
ͣŽĐŚƌŽŶĂ
ŽƉĞƌĂĐǇũŶĂ͟
ƚƌǌĞͲ
pielgrzymki
JanaͣŽƌǌĂ
Pawła II//͟
doďǇųĂ
Polski.
Odpowiedni
plan działań
ĐŝĞũpowstał
ƉŝĞůŐƌǌǇŵŬŝ
:ĂŶĂ
// ĚŽlat
WŽůƐŬŝ͘
ƉůĂŶ
SB
w MSW
naWĂǁųĂ
przełomie
1986 KĚƉŽǁŝĞĚŶŝ
i 1987. KierowniĚǌŝĂųĂŷ
^
ƉŽǁƐƚĂų
ǁ
D^t
ŶĂ
ƉƌǌĞųŽŵŝĞ
ůĂƚ
ϭϵϴϲ
ŝ
ϭϵϴϳ͘
kiem sztabu operacji „Zorza II” został gen. Zbigniew Pudysz.
<ŝĞƌŽǁŶŝŬŝĞŵƐǌƚĂďƵŽƉĞƌĂĐũŝͣŽƌǌĂ//͟ǌŽƐƚĂųŐĞŶ͘ďŝŐŶŝĞǁ
Odbiciem
centralnej operacji „Zorza II” były jej regionalne
WƵĚǇƐǌ͘KĚďŝĐŝĞŵĐĞŶƚƌĂůŶĞũŽƉĞƌĂĐũŝͣŽƌǌĂ//͟ďǇųǇũĞũƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŵƵƚĂĐũĞƚǁŽƌǌŽͲ
mutacje tworzone przez wojewódzkie urzędy spraw weŶĞƉƌǌĞǌǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞƵƌǌħĚǇƐƉƌĂǁǁĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚ͘
wnętrznych.
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Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek
do biografii,
Gdańsk–Warszawa–Kraków
^ųĂǁŽŵŝƌ
ĞŶĐŬŝĞǁŝĐǌ͕
WŝŽƚƌ 'ŽŶƚĂƌĐǌǇŬ͕
^ Ă >ĞĐŚ tĂ2008,
751
s.
ųħƐĂ͘ WƌǌǇĐǌǇŶĞŬ ĚŽ ďŝŽŐƌĂĮŝ͕ 'ĚĂŷƐŬͲtĂƌƐǌĂǁĂͲ<ƌĂŬſǁ
ϮϬϬϴ͕ϳϱϭƐ͘
Książka dotyczy jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów w najnowszej historii Polski – relacji między Lechem
<ƐŝČǏŬĂĚŽƚǇĐǌǇũĞĚŶĞŐŽǌŶĂũďĂƌĚǌŝĞũŬŽŶƚƌŽǁĞƌƐǇũŶǇĐŚƚĞͲ
Wałęsą a komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Autorzy,
ŵĂƚſǁǁŶĂũŶŽǁƐǌĞũŚŝƐƚŽƌŝŝWŽůƐŬŝʹƌĞůĂĐũŝŵŝħĚǌǇ>ĞĐŚĞŵ
wykorzystując wszystkie dostępne źródła, podjęli próbę wytĂųħƐČ
ŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶČ
^ųƵǏďČ ĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘
jaśnieniaŝsprawy
tajnego współpracownika
„Bolka”ƵƚŽƌǌǇ͕
oraz loǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐ
ǁƐǌǇƐƚŬŝĞ
ĚŽƐƚħƉŶĞ
ǍƌſĚųĂ͕
Ɖƌſďħ
sów dokumentów
SB dotyczących
jego
osoby.ƉŽĚũħůŝ
Publikacja
ta,
ǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁǇƚĂũŶĞŐŽǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁŶŝŬĂͣŽůŬĂ͟ŽƌĂǌ
stanowiąc istotny przyczynek do poznania historii Lecha WaůŽƐſǁ
ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
^ ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ
ũĞŐŽ ŽƐŽďǇ͘
WƵďůŝŬĂĐũĂ
łęsy, nie
aspiruje jednak
do miana pełnej
biografii
polityka
ƚĂ͕ƐƚĂŶŽǁŝČĐŝƐƚŽƚŶǇƉƌǌǇĐǌǇŶĞŬĚŽƉŽǌŶĂŶŝĂŚŝƐƚŽƌŝŝ>ĞĐŚĂ
ani też opisania całokształtu działań SB wobec jego osoby.
tĂųħƐǇ͕ŶŝĞĂƐƉŝƌƵũĞũĞĚŶĂŬĚŽŵŝĂŶĂƉĞųŶĞũďŝŽŐƌĂĮŝƉŽůŝƚǇͲ
ŬĂĂŶŝƚĞǏŽƉŝƐĂŶŝĂĐĂųŽŬƐǌƚĂųƚƵĚǌŝĂųĂŷ^ǁŽďĞĐũĞŐŽŽƐŽďǇ͘

20

Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki
ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008, 663 s.
Ks. Bazyli (w języku ukraińskim Wasyl) Hrynyk to jedna z czołowych postaci Kościoła greckokatolickiego w okresie PRL.
Przedwojenny proboszcz katedry w Przemyślu, wykładowca miejscowego Seminarium Duchownego i bliski współpracownik przemyskiego ordynariusza bp. Jozafata Kocyłowskiego już od pierwszych lat powojennych znalazł się
w orbicie zainteresowań aparatu bezpieczeństwa. Ponieważ
o sytuacji grekokatolików po II wojnie światowej starał się
informować Stolicę Apostolską, w 1954 roku został aresztowany, oskarżony o „szpiegostwo na rzecz Watykanu” i skazany na karę więzienia.

21

Monika Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944,
Warszawa–Gdańsk 2008, 444 s.
Autorka – pracownik naukowy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
– przedstawiła wyniki wieloletnich badań nad zbrodniami
popełnionymi na obywatelach polskich różnych narodowości w Ponarach i innych miejscach straceń na Wileńszczyźnie
w latach 1941–1944.

22

Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty, red.
nauk. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz, Warszawa
2008, 888 s.
Od ponad sześćdziesięciu lat o wydarzeniach bydgoskich
opowiadały dwie różne narracje. Znakomita część historyków polskich była zdania, że 3 i 4 września 1939 roku Niemcy
strzelali do wycofujących się polskich żołnierzy, którzy w odpowiedzi stłumili próbę dywersji. Większość autorów niemieckich przedstawiała te wydarzenia jako masakrę ludności niemieckiej, zaprzeczając jakiejkolwiek prowokacji z tej
strony.

19

23

Marek Andrzejewski, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa–Gdańsk 2008, 400 s.
Pierwsza próba obszernej prezentacji genezy, przebiegu
i reperkusji protestu studenckiej i szkolnej młodzieży w Trójmieście w marcu 1968 roku. Autor przybliża stosunkowo
mało znany fragment najnowszych dziejów Gdańska, Gdyni i Sopotu – do tej pory na ogół przez piszących o dziejach
tych miast po 1945 roku niedoceniany i pozostający w cieniu
Grudnia ’70 i Sierpnia ’80. Sprzeciw trójmiejskiej młodzieży
wobec monopolu PZPR i jej pragnienie wolności przedstawia na tle sytuacji społeczno-politycznej. Także i na Wybrzeżu Gdańskim studencki protest wywarł duży wpływ na polityczne dojrzewanie młodej inteligencji.

24

Twarze włocławskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945–
1990. Katalog wystawy, oprac. Kamila Churska, Marek Szymaniak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk 2008,
38 s.
Wystawa jest częścią ogólnopolskiego projektu IPN, mającego na celu przybliżenie społeczeństwu historii bezpieki
i sylwetek kierownictwa UB/SB, odpowiedzialnego za represje wobec osób sprzeciwiających się utrzymywaniu w kraju
reżimu komunistycznego. Przedstawiono funkcjonariuszy
UB/SB, zatrudnionych w latach 1945–1990 na stanowiskach
kierowniczych we włocławskich strukturach komunistycznego aparatu represji. Na 25 planszach ukazano sylwetki 49
funkcjonariuszy z Włocławka (1945–1975) i województwa
włocławskiego (1975–1990).
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ϮϬϬϵ
tŽůŶĞ Słowo.
^ųŽǁŽ͘ Niezależne
EŝĞǌĂůĞǏŶĞ wydawnictwa
ǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂ w
ǁ Polsce
WŽůƐĐĞ ϭϵϳϲʹ
Wolne
1976–
ϭϵϴϵ͘<ĂƚĂůŽŐǁǇƐƚĂǁǇ͕ŽƉƌĂĐ͘<ƌǌǇƐǌƚŽĨĞƌĚŽǁƐŬŝ͕ǇĚ1989.
Katalog wystawy, oprac. Krzysztof Derdowski, BydŐŽƐǌĐǌϮϬϬϵ͕ϮϰƐ͘
goszcz
2009, 24 s.
ϭϯŵĂƌĐĂϮϬϬϵƌŽŬƵǁƐĂůŝDĂŶƌƵKƉĞƌǇEŽǀĂǁǇĚŐŽƐǌĐǌǇ
13
marca 2009 roku w sali Manru Opery Nova w Bydgoszczy
ƉƌǌǇƵů͘DĂƌƐǌĂųŬĂ&ŽĐŚĂϱŽƚǁĂƌƚĂǌŽƐƚĂųĂǁǇƐƚĂǁĂͣtŽůͲ
przy
ul. Marszałka Focha 5 otwarta została wystawa „Wolne
ŶĞ^ųŽǁŽ͕͟ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁKĚĚǌŝĂųŽǁĞͲ
Słowo”,
przygotowana przez pracowników Oddziałowego
ŐŽ ŝƵƌĂ
ĚƵŬĂĐũŝ
WƵďůŝĐǌŶĞũ
/ŶƐƚǇƚƵƚƵ
WĂŵŝħĐŝ
EĂƌŽĚŽǁĞũ
Biura
Edukacji
Publicznej
Instytutu
Pamięci
Narodowej
DeleĞůĞŐĂƚƵƌǇǁǇĚŐŽƐǌĐǌǇ͘tǇƐƚĂǁĂƚŽǁĂƌǌǇƐǌǇųĂŽďĐŚŽĚŽŵ
gatury
w Bydgoszczy. Wystawa towarzyszyła obchodom 28.
Ϯϴ͘ ƌŽĐǌŶŝĐǇ
ǇĚŐŽƐŬŝĞŐŽ
͛ϴϭ͘ ^ŬųĂĚĂ
Ɛŝħ bloków
ǌ ŬŝůŬƵ
rocznicy
Bydgoskiego
MarcaDĂƌĐĂ
’81. Składa
się z kilku
ďůŽŬſǁ ƚĞŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚ
ƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ
ǌĂͲ
tematycznych
prezentujących
najważniejsze
zagadnienia
ŐĂĚŶŝĞŶŝĂ ǌǁŝČǌĂŶĞ ǌ ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŵ
ƉƌĂƐǇ ŝ ǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶǇĐŚ
ǁ WZ>͕
związane z funkcjonowaniem
prasy i wydawnictw
niezależnych
w PRL, m.in. techniki drukarskie, kolportaż oraz represje, którym poddawano
ŵ͘ŝŶ͘ƚĞĐŚŶŝŬŝĚƌƵŬĂƌƐŬŝĞ͕ŬŽůƉŽƌƚĂǏŽƌĂǌƌĞƉƌĞƐũĞ͕ŬƚſƌǇŵƉŽĚĚĂǁĂŶŽŽƐŽďǇǌĂĂŶͲ
osoby
zaangażowane w działalność w drugim obiegu wydawniczym.
ŐĂǏŽǁĂŶĞǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁĚƌƵŐŝŵŽďŝĞŐƵǁǇĚĂǁŶŝĐǌǇŵ͘
25
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Bydgoski
Marzec 1981, oprac. Robert Gajos, współpr.
ǇĚŐŽƐŬŝDĂƌǌĞĐϭϵϴϭ͕ŽƉƌĂĐ͘ZŽďĞƌƚ'ĂũŽƐ͕ǁƐƉſųƉƌ͘DĂƌĞŬ
Marek
Szymaniak, Dariusz Ganczar, Bydgoszcz–Gdańsk
^ǌǇŵĂŶŝĂŬ͕ĂƌŝƵƐǌ'ĂŶĐǌĂƌ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌͲ'ĚĂŷƐŬϮϬϬϵ͕ϴϬƐ͘
2009, 80 s.
ϭϵ ŵĂƌĐĂ ϭϵϴϭ ƌŽŬƵ ĨƵŶŬĐũŽŶĂƌŝƵƐǌĞ DK ŝ ^ ƐŝųČ ƵƐƵŶħůŝ
19
marca
1981
roku funkcjonariusze
MO i SB
usunęli
ǌ ƐĂůŝ
ŽďƌĂĚ
tŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ
ZĂĚǇ EĂƌŽĚŽǁĞũ
ǁsiłą
ǇĚŐŽƐǌĐǌǇ
zĚĞůĞŐĂĐũħͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͟ŝďƌƵƚĂůŶŝĞƉŽďŝůŝƚƌǌĞĐŚĚĞůĞŐĂƚſǁ͗
sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
delegację
„Solidarności”
i brutalnie pobili trzech
delegatów:
ƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ
DŝħĚǌǇǌĂŬųĂĚŽǁĞŐŽ
<ŽŵŝƚĞƚƵ
ĂųŽǏǇͲ
przewodniczącego
Międzyzakładowego
Komitetu
ZałożyĐŝĞůƐŬŝĞŐŽ E^ ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟ :ĂŶĂ ZƵůĞǁƐŬŝĞŐŽ͕ DŝĐŚĂųĂ
cielskiego
„Solidarność”
Jana Rulewskiego,
Michała
ĂƌƚŽƐǌĐǌĞNSZZ
ŝ DĂƌŝƵƐǌĂ
BĂďĞŶƚŽǁŝĐǌĂ͘
ǁŝČǌŬŽǁĐǇ
ŵŝĞůŝ
Bartoszcze
i Mariusza Łabentowicza. Związkowcy mieli
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝđƐƉƌĂǁǇĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇǏǇǁŝĞŶŝĂŶĂƌŽĚƵŽƌĂǌƉŽͲ
przedstawić
sprawy
dotyczące wyżywienia
naroduǁ
oraz
poƐƚƵůĂƚǇ ƌŽůŶŝŬſǁ
ƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚ
ƐƚƌĂũŬ ŽŬƵƉĂĐǇũŶǇ
ƐŝĞĚǌŝͲ
stulaty rolników prowadzących strajk okupacyjny w siedziďŝĞ ďǇĚŐŽƐŬŝĞŐŽ tŽũĞǁſĚǌŬŝĞŐŽ <ŽŵŝƚĞƚƵ ũĞĚŶŽĐǌŽŶĞŐŽ
bie bydgoskiego Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego
^ƚƌŽŶŶŝĐƚǁĂ>ƵĚŽǁĞŐŽ͘
Stronnictwa Ludowego.
KƉŽǌǇĐũĂ ĂŶƚǇŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶĂ ǁ dƌſũŵŝĞƑĐŝĞ ǁ ůĂƚĂĐŚ
ϭϵϳϬʹϭϵϴϵ͕ ŽƉƌĂĐ͘ /ǌĂďĞůĂ ZǇĐŚĞƌƚ͕ DŝĐŚĂų ^ĞŵƉŽųŽǁŝĐǌ͕
'ĚĂŷƐŬϮϬϬϵ͕ƉųǇƚĂ͘

DĂƚĞƌŝĂų ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇ ;ŵƵůƟŵĞĚŝĂůŶǇͿ ƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇ ǌĂƌſǁŶŽ
ĚŽŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ũĂŬŝƵĐǌŶŝſǁ͘WųǇƚĂǌĂǁŝĞƌĂŬĂůĞŶĚĂƌŝƵŵŶĂũͲ
ǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷ͕ǁƐƚħƉŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇ͕ŽƉŝƐǇǁǇďƌĂŶǇĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ŝ ƐŬƌſĐŽŶĞ ďŝŽŐƌĂŵǇ ĚǌŝĂųĂĐǌǇ ŽƉŽǌǇĐũŝ ĂŶƚǇŬŽͲ
ŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶĞũǁdƌſũŵŝĞƑĐŝĞǁůĂƚĂĐŚϭϵϳϬʹϭϵϴϵ͕ĂƉŽŶĂĚƚŽ
ƐųŽǁŶŝŬ ƉŽũħđ͕ ƐĐĞŶĂƌŝƵƐǌ ƉƌǌǇŬųĂĚŽǁĞũ ůĞŬĐũŝ ǌ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ͕ ƋƵŝǌ
ŝǁǇƉŽǁŝĞĚǌŝƑǁŝĂĚŬſǁŚŝƐƚŽƌŝŝ͗:ŽĂŶŶǇŝŶĚƌǌĞũĂ'ǁŝĂǌĚſǁ͕dĂĚĞƵƐǌĂ^ǌĐǌƵĚųŽǁͲ
ƐŬŝĞŐŽŝƌŬĂĚŝƵƐǌĂZǇďŝĐŬŝĞŐŽ͘
21
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Okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu południowym
1939–1945. Katalog wystawy, oprac. Kamila Churska, Marek Szymaniak, Bydgoszcz 2009, 42 s.

27

Wystawa składa się z trzydziestu paneli, na których przedstawiono zdjęcia i dokumenty obrazujące bezprawny i wyjątkowo brutalny system rządów okupacyjnych, zaprowadzonych
przez Niemców w 1939 roku na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Na potrzeby ekspozycji
zebrano bogaty materiał ilustracyjny, dokumentujący fizyczną eksterminację ludności, wysiedlenia, obozy oraz polskie
straty materialne. Pokazano również życie codzienne Polaków pod okupacją i lokalną konspirację antyhitlerowską.

Sławomir Cenckiewicz, Gdański Grudzień ’70. Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią, Gdańsk–Warszawa
2009, 320 s.

28
S ł awom i r C e nc k i e w ic z

Album Sławomira Cenckiewicz to nie tylko nowatorskie ujęcie masakry grudniowej 1970 roku, ale też prawdziwy rarytas artystyczny. Grozę Grudnia ’70 autor przedstawił przez
pryzmat niepublikowanych faksymile dokumentów i fotografii, za pomocą których milicja i bezpieka dokumentowały
swoje „dzieło” pacyfikacji i zniszczenia. Krople i ślady krwi
jak gdyby pokrywające zdjęcia, listy aresztowanych i zwalnianych z pracy, ukazują otwarty bunt i ofiarę gdańszczan,
wobec których ekipa Gomułki, Cyrankiewicza i Jaruzelskiego najpierw użyła broni
palnej, a później skrupulatnie prześladowała.
2009-06-15 22:45:02
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Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe
w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946–1955), red. Dariusz Burczyk, Igor Hałagida, Alicja Paczoska-Hauke, Gdańsk
2009, 138 s.
Publikacja stanowi wynik pracy zespołu pracowników gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Opisuje funkcjonowanie sądownictwa wojskowego na terenie Polski
po 1945 roku oraz kary śmierci w polskim prawie karnym.
W książce podano także podstawowe informacje na temat
wojskowych sądów rejonowych w Bydgoszczy, Gdańsku
i Koszalinie oraz ich skład osobowy (sędziowie), a przede
wszystkim liczbę ofiar.
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ϮϬϭϬ
Kamila
Churska, Katarzyna
Maniewska, Krzysztof Osiński,
<ĂŵŝůĂŚƵƌƐŬĂ͕
<ĂƚĂƌǌǇŶĂDĂŶŝĞǁƐŬĂ͕<ƌǌǇƐǌƚŽĨKƐŝŷƐŬŝ͕
„Zwycięska
dekada”. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”
ͣǁǇĐŝħƐŬĂĚĞŬĂĚĂ͘͟ZĞŐŝŽŶǇĚŐŽƐŬŝE^ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟
w
ikonografii (1980–1990), Bydgoszcz 2010, 214 s.
ǁŝŬŽŶŽŐƌĂĮŝ;ϭϵϴϬʹϭϵϵϬͿ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌϮϬϭϬ͕ϮϭϰƐ͘
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Na ponad dwustu stronach albumu zostały w atrakcyjnej,
EĂ ƉŽŶĂĚ ĚǁƵƐƚƵ ƐƚƌŽŶĂĐŚ ĂůďƵŵƵ ǌŽƐƚĂųǇ ǁ ĂƚƌĂŬĐǇũŶĞũ͕
nowoczesnej formie przedstawione wydarzenia pierwszych
ŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞũĨŽƌŵŝĞƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂƉŝĞƌǁƐǌǇĐŚ
dziesięciu lat funkcjonowania NSZZ „Solidarność” w RegioĚǌŝĞƐŝħĐŝƵůĂƚĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂE^ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟ǁZĞŐŝŽͲ
nie
Bydgoskim. „Zwycięska dekada” została zaprezentowaŶŝĞwǇĚŐŽƐŬŝŵ͘
ĚĞŬĂĚĂ͟
ǌŽƐƚĂųĂ ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂͲ
na
dwudziestuͣǁǇĐŝħƐŬĂ
pięciu rozdziałach
– począwszy
od Sierpnia
ŶĂǁĚǁƵĚǌŝĞƐƚƵƉŝħĐŝƵƌŽǌĚǌŝĂųĂĐŚʹƉŽĐǌČǁƐǌǇŽĚ^ŝĞƌƉͲ
’80,
poprzez m.in. Bydgoski Marzec ’80, stan wojenny, okres
ŶŝĂ͛ϴϬ͕ƉŽƉƌǌĞǌŵ͘ŝŶ͘ǇĚŐŽƐŬŝDĂƌǌĞĐ͛ϴϬ͕ŽďĐŚŽĚǇƉŝĞƌǁͲ
odbudowy
Związku, na wyborach czerwcowych i II Walnym
ƐǌĞũ ƌŽĐǌŶŝĐǇ
͛ϴϬ͕ ƐƚĂŶ
ǁŽũĞŶŶǇ͕
ŽŬƌĞƐ ŽĚďƵĚŽǁǇ
Zebraniu
NSZZ^ŝĞƌƉŶŝĂ
„Solidarność”
w roku
1989 kończąc.
ǁŝČǌŬƵ͕ ŶĂ ǁǇďŽƌĂĐŚ ĐǌĞƌǁĐŽǁǇĐŚ ŝ // tĂůŶǇŵ ĞďƌĂŶŝƵ
ĞůĞŐĂƚſǁE^ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟ǁƌŽŬƵϭϵϴϵŬŽŷĐǌČĐ͘
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dopiero
zystkich
sieliśmy,
alona
ano.

WYNISZCZYĆ –
WYPĘDZIĆ –
WYNARODOWIĆ
SZKICE DO DZIEJÓW OKUPACJI NIEMIECKIEJ
NA KASZUBACH I KOCIEWIU (1939–1945)

WYNISZCZYĆ – WYPĘDZIĆ – WYNARODOWIĆ
Gdańsk 2010

2010-05-12 20:30:30

Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim
ƉĂƌĂƚ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ǁ ǁĂůĐĞ
ǌ <ŽƑĐŝŽųĞŵ
ŬĂƚŽůŝĐŬŝŵ
w
województwie
pomorskim
(bydgoskim)
w latach
1945– 
ǁ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ
ƉŽŵŽƌƐŬŝŵ ;ďǇĚŐŽƐŬŝŵͿ
ǁ Tomasz
ůĂƚĂĐŚ
1956,
wstęp Alicja Paczoska-Hauke,
wybór i oprac.
ϭϵϰϱʹϭϵϱϲ͕ ǁƐƚħƉ
WĂĐǌŽƐŬĂͲ,ĂƵŬĞ͕
ǁǇďſƌ ŝ ŽƉƌĂĐ͘
Chinciński,
Alicja ůŝĐũĂ
Paczoska-Hauke,
Bydgoszcz–Gdańsk
dŽŵĂƐǌ
ůŝĐũĂ WĂĐǌŽƐŬĂͲ,ĂƵŬĞ͕ ǇĚŐŽƐǌĐǌ2010,
468ŚŝŶĐŝŷƐŬŝ͕
s.
Ͳ'ĚĂŷƐŬϮϬϭϬ͕ϰϲϴƐ͘
W publikacji zaprezentowano łącznie 130 dokumentów
pochodzących
z okresu 1945–1956.
Materiały
te, niegdyś
t ƉƵďůŝŬĂĐũŝ ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŽ
ųČĐǌŶŝĞ
ϭϯϬ ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
oznaczone
klauzulami
„tajne”
i
„ściśle
tajne”,
stanowią
dziś
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǌ ŽŬƌĞƐƵ ϭϵϰϱʹϭϵϱϲ͘ DĂƚĞƌŝĂųǇ ƚĞ͕ ŶŝĞŐĚǇƑ
cenne
źródło
do
poznania
pracy
organów
bezpieczeństwa
ŽǌŶĂĐǌŽŶĞŬůĂƵǌƵůĂŵŝͣƚĂũŶĞ͟ŝͣƑĐŝƑůĞƚĂũŶĞ͕͟ƐƚĂŶŽǁŝČĚǌŝƑ
wobec
Kościoła
na terenie
przede
wszystkim
ĐĞŶŶĞ ǍƌſĚųŽ
ĚŽkatolickiego
ƉŽǌŶĂŶŝĂ ƉƌĂĐǇ
ŽƌŐĂŶſǁ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
byłego województwa bydgoskiego. Edycję źródeł poprzeǁŽďĞĐ <ŽƑĐŝŽųĂ ŬĂƚŽůŝĐŬŝĞŐŽ ŶĂ ƚĞƌĞŶŝĞ ƉƌǌĞĚĞ ǁƐǌǇƐƚŬŝŵ
dza wstęp, w którym omówiono niektóre aspekty struktury
ŽďĞĐŶĞŐŽ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ďǇĚŐŽƐŬŝĞŐŽ͘ ĚǇĐũħ ǍƌſĚĞų ƉŽͲ
aparatu bezpieczeństwa i jego rolę w represjach wobec
ƉƌǌĞĚǌĂ ǁƐƚħƉ͕ ǁ ŬƚſƌǇŵ ŽŵſǁŝŽŶŽ ŶŝĞŬƚſƌĞ ĂƐƉĞŬƚǇ ƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ĂƉĂƌĂƚƵ ďĞǌƉŝĞͲ
duchowieństwa.
ĐǌĞŷƐƚǁĂŝũĞŐŽƌŽůħǁƌĞƉƌĞƐũĂĐŚǁŽďĞĐĚƵĐŚŽǁŝĞŷƐƚǁĂ͘
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Wyniszczyć – wypędzić – wynarodowić. Szkice do dziejów
tǇŶŝƐǌĐǌǇđʹǁǇƉħĚǌŝđʹǁǇŶĂƌŽĚŽǁŝđ͘^ǌŬŝĐĞĚŽĚǌŝĞũſǁ
okupacji
niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939–1945),
ŽŬƵƉĂĐũŝŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞũŶĂ<ĂƐǌƵďĂĐŚŝ<ŽĐŝĞǁŝƵ;ϭϵϯϵʹϭϵϰϱͿ͕
red.
Grzegorz Berendt, Gdańsk 2010, 200 s.
ƌĞĚ͘'ƌǌĞŐŽƌǌĞƌĞŶĚƚ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϭϬ͕ϮϬϬƐ͘
Pomorze Gdańskie, a w nim Kaszuby i Kociewie, było niejednokrotnie
świadkiem wojen i związanych z nim tragedii. Na
WŽŵŽƌǌĞ'ĚĂŷƐŬŝĞ͕ĂǁŶŝŵ<ĂƐǌƵďǇŝ<ŽĐŝĞǁŝĞ͕ďǇųŽŶŝĞũĞĚͲ
przestrzeni
wieków stawało się bądź częścią państwa polŶŽŬƌŽƚŶŝĞƑǁŝĂĚŬŝĞŵǁŽũĞŶŝǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌŶŝŵŝƚƌĂŐĞĚŝŝ͘EĂ
skiego,
bądź
różnychƐƚĂǁĂųŽ
form państwowych
powołanych
ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝ ǁŝĞŬſǁ
Ɛŝħ ďČĚǍ ĐǌħƑĐŝČ
ƉĂŷƐƚǁĂprzez
ƉŽůͲ
niemieckie elity polityczne. Krainę pogranicza kształtowała
ƐŬŝĞŐŽ͕ďČĚǍƌſǏŶǇĐŚĨŽƌŵƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚƉŽǁŽųĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
praca lokalnej ludności kaszubskiej i kociewskiej oraz osadŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞĞůŝƚǇƉŽůŝƚǇĐǌŶĞ͘<ƌĂŝŶħƉŽŐƌĂŶŝĐǌĂŬƐǌƚĂųƚŽǁĂųĂ
ników z głębi Polski i Niemiec, a niekiedy innych regionów
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Europy.
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APARAT
BEZPIECZEŃSTWA
W WALCE
Z KOŚCIOŁEM
KATOLICKIM
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (BYDGOSKIM)
W LATACH 1945−1956
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Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku, tom 1: Wrzesień 1980–wrzesień
1981, wstęp Sławomir Cenckiewicz, wybór i oprac. Marzena Kruk, Radosław Żydonik, współpr. Sławomir Cenckiewicz, Warszawa–Gdańsk 2010, 800 s.
Sprawę obiektową kryptonim „Klan” zarejestrowano 14 listopada 1980 roku w celu ochrony działalności NSZZ „Solidarność”. Początkowo prowadził ją Wydział III „A” KW MO
w Gdańsku. Po reorganizacji struktur aparatu bezpieczeństwa w okresie stanu wojennego sprawę przejął Wydział V,
a w 1983 roku ostatecznie Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku.
Praca jest cennym zbiorem dokumentów o działaniach SB
wobec „Solidarności”.

34

Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstęp i oprac. Marcin Węgliński, Gdańsk 2010,
432 s.

Książka stanowi podsumowanie kilkuletniego cyklu badań
nad obsadą stanowisk kierowniczych i struktur gdańskiej
bezpieki. Podzielona została na trzy części. Pierwsza to krótki
zarys historii UB/SB w omawianym okresie, w drugiej umieszczono tabele zawierające obsadę stanowisk kierowniczych
w porządku chronologicznym, trzecia – najbardziej obszerna – zawiera biogramy funkcjonariuszy. W stosunku do innych informatorów personalnych biogramy poszerzono o szereg danych osobowych
(np. dotyczących wykształcenia) i informacji z przebiegu służby funkcjonariuszy.

35

Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim
i włocławskim. Informator personalny, red. Marek Szymaniak, Bydgoszcz–Gdańsk 2010, 542 s.
W książce zaprezentowano sylwetki 527 funkcjonariuszy
komunistycznego aparatu represji, pełniących funkcje kierownicze w wojewódzkich i powiatowych strukturach UB/
SB, działających na terytorium województwa pomorskiego/
bydgoskiego w latach 1945–1990 oraz na obszarze województw toruńskiego i włocławskiego w okresie 1975–1990.
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Stanisław Flis, Arkadiusz Kazański, Sierpień 1980 roku
w Gdyni, Gdynia 2010, 46 s.

36

Broszura jest rzetelnym, bogato ilustrowanym kalendarium
wydarzeń, do których doszło w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni w sierpniu 1980 roku.

Co nam dała solidarność? „Solidarność” oczami młodych.
Katalog wystawy, oprac. Michał Sempołowicz, Gdańsk
2010, 20 s.

37

W sierpniu 2010 roku, w trzydziestą rocznicę Sierpnia ’80,
przy odnowionej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odsłonięta została wystawa plenerowa „Co nam dała solidarność? «Solidarność» oczami młodych”. Główną część wystawy stanowią prace uczniów Gimnazjum nr 16 w Gdańsku: plakaty,
wywiady, wiersze i inne. Autorzy opowiadają o realiach Polski Ludowej, strajkach w 1980 roku oraz o przemianach, do których przyczyniła się
„Solidarność”. Bogato ilustrowana publikacja w ciekawej formie prezentuje materiały zamieszczone w wystawie.
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form samorządowych, łącznie
ększenia uprawnień samorządów
czył będzie o odkłamanie historii
ny pluralizm we wszystkich dziedziyczny.

pnia 1981 r.

ZARYS HISTORII
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU
ELBLĄSKIEGO
(1980-1989)
KAROL NAWROCKI

ZARYS HISTORII NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU ELBLĄSKIEGO (1980-1989)
Gdańsk 2010
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Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu
Elbląskiego (1980–1989), Gdańsk 2010, 196 s.
Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poświęcone historii elbląskiej „Solidarności” obejmujące całą
dekadę lat osiemdziesiątych. Książka jest podsumowaniem
ponad półtorarocznych badań autora nad tym tematem.
W celu jej przygotowania przeprowadził on szeroką kwerendę w aktach KW PZPR w Elblągu (zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku), KW
MO i WUSW w Elblągu (AIPN Gdańsk, Warszawa), w dokumentach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz w archiwach elbląskich zakładów pracy.
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nieniom systemu społecznociw oczekiwaniom zdecydoatychmiast zadania zmiany
łecznego, zarysował kierunki
j odnowy społecznej, bez
yzny. Powstanie „Solidarności”
ności, praworządności i pełnej
a te, wykraczające daleko poza
rozerwalnie, nierzadko
nie się zatem ruchu społecznowłasnych korzeni [...]
pszą przyszłość.

onu Bydgoskiego zaprezentowaner.

ZARYS DZIEJÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU
BYDGOSKIEGO
(1980-1990)
KRZYSZTOF OSIŃSKI

ZARYS DZIEJÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU BYDGOSKIEGO (1980-1990)
Gdańsk 2010
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Krzysztof Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980–1990), Gdańsk 2010, 286 s.
Pierwsze kompleksowe opracowanie dziejów Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dekadzie lat osiemdziesiątych. Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym
przedstawiono początki Związku, od strajków z lata 1980
roku, poprzez walkę o rejestrację, akcje strajkowe, wydarzenia „bydgoskiego marca”, działalność wydawniczą i propagandową, Walne Zebranie Delegatów, aż po I Krajowy Zjazd
Delegatów. Przedstawiono również działania Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej wymierzone
w lokalną „Solidarność”.

Marzena Kruk, Karolina Pokwicka, Karol Lisiecki, Gdański
Sierpień ’80, wstęp Arkadiusz Kazański, Gdańsk 2010, 200 s.
Publikacja gdańskiego oddziału IPN, tom 9.
Album w atrakcyjnej, nowoczesnej formie przedstawia wydarzenia pamiętnego Sierpnia ’80 w Gdańsku. Każdy dzień
został udokumentowany z osobna fotografiami pochodzącymi z gdańskiego i warszawskiego Archiwum IPN, Archiwum
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Fundacji Centrum Solidarności, Agencji Fotograficznej Kosycarz, a przede wszystkim ze zbiorów prywatnych: Bogusława Nieznalskiego, Janusza Bałandy-Rydzewskiego, Wiktora Andrzeja Bielachowicza,
Joanny Kwiatkowskiej, Zenona Kwoki, Eugeniusza Młyńskiego, Ludwika Prądzyńskiego, Macieja Trybka, Jadwigi Wołodźko i Zdzisława Złotkowskiego.
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Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, Zbrodnia bez kary. Grudzień ’70 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę, Gdynia
2010, Oficyna Verbi Causa, 448 s.

Książka jest próbą najnowszego spojrzenia na grudniową
tragedię w Gdyni. Zawiera informacje na temat życia codziennego w mieście w latach sześćdziesiątych, szczegółowy opis przebiegu gdyńskiego Grudnia ’70 i represji, które
spadły na jego uczestników. Autorzy analizują też postulaty
gdyńskich robotników i opisują losy członków Głównego Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni – pierwszego w historii PRL niezależnego od
władz komitetu robotniczego, będącego protoplastą Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego z sierpnia 1980 roku.
26
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iem wzięła udział większość
1 sierpnia 1980 r. stał się dniem
iązku w regionie. [...] Zrodził nas
ci. Związek zrzesza wszystkich
yl działania. Będziemy kształtować
dliwości społecznej i demokracji.
pować władzy państwowej w jej
eresy ludzi pracy. Będziemy więc

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU SŁUPSKIEGO
(1980−1990)
Tom 1: szkice do monografii

kiego, maj 1981 r.

IGOR HAŁAGIDA

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU SŁUPSKIEGO (1980−1990)
Gdańsk 2010

2010-11-29 20:17:22
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Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego
(1980–1990), t. 1: Szkice do monografii, Gdańsk 2010, 148 s.
Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poświęcone historii słupskiej „Solidarności”, obejmujące lata
1980–1990. Jak zauważa Autor we wstępie, dzieje słupskiej
„Solidarności” nie znalazły się dotychczas w obrębie zainteresowań historyków, a jeśli powstały opracowania dotyczące tego zagadnienia (pojedyncze prace magisterskie czy
nieduża publikacja autorstwa jednego z działaczy „Solidarności”), są one niewolne od błędów bądź też opisują jedynie
wybrany okres całej dekady.

Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu i Kujawach (luty–grudzień 1945), red. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, wstęp Piotr Rybarczyk,
wybór i oprac. Krzysztof Bartosik i in., Warszawa–Bydgoszcz–Gdańsk 2010, 543 s.

Tom trzeci serii, której część poświęcono dotąd Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie. Prezentowane w nim dokumenty,
publikowane po raz pierwszy, pokazują metody i rezultaty
pracy funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy i placówek powiatowych, których zadaniem było „utrwalenie władzy ludowej” poprzez bezwzględne rozprawienie się z konspiracją
niepodległościową i złamanie wszelkiego oporu społecznego. Zebrany materiał ukazuje również rozmiar przestępstw
dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej na Pomorzu i Kujawach, które traktowano jako byłe tereny niemieckie ze wszystkimi tego konsekwencjami (masowe
wywózki mieszkańców, grabież mienia, skrytobójstwa).
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liksa Selmanowicza do syna krótko
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Jeden z „wyklętych” Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (1904–1946)

żegnam, aż do zobaczenia się na
hodzę do Boga. Jestem skazany na
wykonany. Bądź dobrym Polakiem.
rszym. Słuchaj swych opiekunów
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To, co pozostawiam na tym świecie
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Izabela Rychert, Jeden z „wyklętych”. Feliks Selmanowicz
„Zagończyk”
(1904–1946),
Gdańsk 2011,
44 s.^ĞůŵĂŶŽǁŝĐǌ
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Publikacja przedstawia Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”, zasłużonego żołnierza czasu wojny i okresu powojenWƵďůŝŬĂĐũĂ
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Armii Krajowej. W broszurze opisano dzieciństwo i młoŶĞŐŽ͕ĚŽǁſĚĐħƉĂƚƌŽůƵĚǇǁĞƌƐǇũŶĞŐŽϱ͘tŝůĞŷƐŬŝĞũƌǇŐĂĚǇ
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„Zagończyka”.
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Krzysztof Filip, Milicja Obywatelska w Sopocie w latach
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Sopotu, znanych głównie z publikacji
ŚŝƐƚŽƌŝŝDŝůŝĐũŝKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͘WŽǁƐƚĂũČĐĞĚŽƚČĚƉƌĂĐĞĚǇƉůŽͲ
popularnonaukowych.
ŵŽǁĞŶŝĞǌŽƐƚĂųǇĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞ͘<ƐŝČǏŬĂ<ƌǌǇƐǌͲ
ƚŽĨĂ&ŝůŝƉĂƐƚĂŶŽǁŝƚĂŬǏĞĐŝĞŬĂǁĞǍƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŶĂƚĞŵĂƚ
ƉŽǁŽũĞŶŶǇĐŚĚǌŝĞũſǁ^ŽƉŽƚƵ͕ǌŶĂŶǇĐŚŐųſǁŶŝĞǌƉƵďůŝŬĂĐũŝ
ƉŽƉƵůĂƌŶŽŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͘
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Krzysztof Osiński, Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego, Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”, Bydgoszcz 2011, 196 s.
Publikacja jest szczegółowym, wzbogaconym licznymi dokumentami informatorem dotyczącym internowanych z województwa bydgoskiego w latach 1981–1982. Autor poprzedził część biograficzną i źródłową obszernym artykułem
wprowadzającym w problematykę akcji internowania działaczy opozycji.

48

Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego
(1980–1990), t. 2: Dokumenty Komitetu Wojewódzkiego
PZPR i Służby Bezpieczeństwa, Gdańsk 2011, 299 s.
Publikacja jest drugim z trzech zaplanowanych tomów poświęconych historii NSZZ „Solidarność” w Regionie Słupskim.
Tym razem autor przedstawił wybór blisko stu dokumentów
wytworzonych przez aparat partyjny PZPR oraz Służbę Bezpieczeństwa. Prezentowany materiał należy traktować jako
swego rodzaju uzupełnienie do pierwszej pracy naukowej
poświęconej dziejom NSZZ „Solidarność” w Regionie Słupskim, która ukazała się drukiem w 2010 roku [zob. Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990),
t. 1: Szkice do monografii, Gdańsk 2010].

49

Tomasz Sylwiusz Ceran, „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ideologii nazistowskiej, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, 172 s.
Publikacja poświęcona historii niemieckiego centralnego
obozu przesiedleńczego w Toruniu (Umwandererzentrallager Thorn), który funkcjonował w latach 1940–1943. Dzieje tego nazistowskiego obozu to mały, lecz istotny fragment niemieckiej polityki okupacyjnej na obszarze II RP.
W dziejach Torunia „Szmalcówka” (potoczna nazwa obozu
pochodząca od miejsca – byłej fabryki smalców i olejów)
stanowi symbol eksterminacji pośredniej ludności polskiej,
w tym dzieci.

29

Karol Nawrocki, Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty, Gdańsk 2011, 168 s.

50

nych sytuacjach, mimo racji,
względzie zwykłego człowieka,
dzi o mój program działania
ę żądał dyscypliny i przede
ycznej prawdzie, każdy z nas
być w porządku względem siebie.
owiązki służbowe dobrze.

Wokół elbląskiej
„solidarności”

bląskiego Tadeusza Chmielewskiego
darność”, 31 lipca 1981 r.

Dokumenty
Karol NawrocKi

Wokół elbląskiej „solidarności”
Gdańsk 2011

2011-11-21 20:10:42

Trzydziestolecie narodzin „Solidarności” stało się okazją do
poszerzenia stanu badań nad historią tego ruchu społecznego, w tym także nad dziejami NSZZ „Solidarność” w mniejszych regionach, np. w Regionie Elbląskim. W 2010 roku
autor opublikował obszerne opracowanie, które ukazało
się w trzeciej części wielotomowego wydawnictwa poświęconego dziejom NSZZ „Solidarność”, jak również pierwszą,
naukową monografią elbląskiej „Solidarności” [zob. Karol
Nawrocki, Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980–1990), Gdańsk 2010].

„Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. Stanisław Flis, Gdańsk 2011, 188 s.

51

W publikacji pokonferencyjnej zaprezentowano rozszerzone
wersje referatów wygłoszonych pierwotnie na konferencji „Wojna o akta”. Odbyła się ona 14 stycznia 2010 roku
w Gdańsku w celu upamiętnienia wydarzeń z początku 1990
roku, związanych z okupacją budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, a także burzliwego okresu przejmowania przez archiwa państwowe archiwaliów rozwiązanej
PZPR. Część konferencji stanowił pokaz dotąd nieemitowanego materiału filmowego, związanego z samą okupacją budynku KW PZPR w Gdańsku.

52

Piotr Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5.
Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpr. Łukasz Borkowski, Piotr Malinowski,
Gdańsk 2011, 64 s.

„ZA śWIętą SPRAWę”

Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
Piotr Niwiński
Współpraca: Łukasz Borkowski, Piotr Malinowski

SPRAWę”

eńskiej Brygady AK
elarza „Łupaszki”

mbolem niezłomnej walki o Niepodległą

komunistycznego ruchu oporu z organi-

ch Wschodnich, Ośrodka Mobilizacyjnego

arodowego Zjednoczenia Wojskowego,
Polskiego i z wielu innych organiza-

cznika „Zagończyka”, kapitana „Młota”,

majora „Ognia”, kapitana „Bartka” i wielu

równej walce z komunistycznymi siłami

twierdza, że Żołnierze Wyklęci dobrze
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arca 2006 r. w 55. rocznicę śmierci
kiej Brygady Armii Krajowej
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Gdańsk 2011

2011-11-23 20:30:47
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Publikacja w sposób przystępny prezentuje najważniejsze
informacje na temat działalności oddziałów legendarnego
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na Pomorzu, a także
samych żołnierzy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego. Autor przedstawił łącznie 20 wybranych sylwetek Żołnierzy Wyklętych.

53

u do których ze względu
ne podejrzenie, że pozostając
o albo prowadzić będą
obronności państwa, mogą być
w ośrodkach odosobnienia.
owadzone bez udziału osoby,
owiązywania stanu wojennego,
rnowanie.

„TrzynasTego
grudnia roku
pamięTnego...”
InternowanI w stanIe wojennym z powodów
polItycznych z województw bydgoskIego, elbląskIego,
gdańskIego, słupskIego, toruńskIego I włocławskIego

„TrzynasTego grudnia roku pamięTnego...”
Bydgoszcz–Gdańsk 2011

2011-11-07 21:16:28

54

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego...”. Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego,
toruńskiego i włocławskiego, red. Igor Hałagida, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, 164 s.
Książka jest pierwszą naukową próbą zaprezentowania możliwie najpełniejszej listy osób internowanych z powodów
politycznych w stanie wojennym z obszaru ówczesnych sześciu województw północnej Polski: słupskiego (53 osoby),
gdańskiego (348 osób) i elbląskiego (67 osób) oraz bydgoskiego (71 osób), toruńskiego (211 osób) i włocławskiego
(90 osób).

Artur Reyman, Na sowieckim etapie… Pamiętnik (1939–
1943), wstęp i oprac. Dominik Sokołowski, Gdańsk 2011,
132 s.
Książka Na sowieckim etapie… to opracowane pamiętniki
komandora Artura Reymana (1900–1983), oficera Polskiej
Marynarki Wojennej, jednego z twórców polskiej hydrografii
oraz więźnia łagrów sowieckich. Spisane zostały one na podstawie wspomnień i wcześniejszych notatek komandora.
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ów i przedsiębiorstw Wybrzeża
y Komitet Strajkowy z siedzibą

Szkice z dziejów
NSzz „SolidarNość”
Na Pomorzu
NadwiślańSkim
i kujawach (1980–1990)

est koordynacja żądań i akcji straj-

pólną uchwałą Komitetów Strajkonienia żądań i postulatów załóg.
ony do prowadzenia rozmów

tetu Strajkowego, Gdańsk 16 VIII 1980 r.

pod redakcją Igora Hałagidy

Szkice z dziejów NSzz „SolidarNość”
Na Pomorzu NadwiślańSkim i kujawach (1980–1990)
Bydgoszcz–Gdańsk 2012

Szkice
^ǌŬŝĐĞ zǌ dziejów
ĚǌŝĞũſǁ NSZZ
E^ „Solidarność”
ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟ na
ŶĂ Pomorzu
WŽŵŽƌǌƵ NadEĂĚwiślańskim
i
Kujawach
(1980–1990),
red.
ǁŝƑůĂŷƐŬŝŵ ŝ <ƵũĂǁĂĐŚ ;ϭϵϴϬʹϭϵϵϬͿ͕ ƌĞĚ͘ Igor
/ŐŽƌ Hałagida,
,ĂųĂŐŝĚĂ͕
Gdańsk
2012, 240 s.
'ĚĂŷƐŬϮϬϭϮ͕ϮϰϬƐ͘
Zbiór studiów dotyczący dziejów NSZZ „Solidarność” na teďŝſƌƐƚƵĚŝſǁĚŽƚǇĐǌČĐǇĚǌŝĞũſǁE^ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͟ŶĂƚĞͲ
renie
objętym działalnością gdańskiego oddziału IPN. AuƌĞŶŝĞ ŽďũħƚǇŵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ŐĚĂŷƐŬŝĞŐŽ
ŽĚĚǌŝĂųƵzwiązane
/WE͘ ƵͲ
torzy
tekstów podejmują
zarówno
zagadnienia
ƚĞŬƐƚſǁruchu,
ƉŽĚĞũŵƵũČ
ǌĂƌſǁŶŽ ǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ
ǌǁŝČǌĂŶĞ
zƚŽƌǌǇ
początkami
jego działalnością
podziemną po
wproǌƉŽĐǌČƚŬĂŵŝƌƵĐŚƵ͕ũĞŐŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČƉŽĚǌŝĞŵŶČƉŽǁƉƌŽͲ
wadzeniu
stanu wojennego, jak i funkcjonowaniem w końǁĂĚǌĞŶŝƵƐƚĂŶƵǁŽũĞŶŶĞŐŽ͕ũĂŬŝĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŵǁŬŽŷͲ
cowych latach PRL i później.
ĐŽǁǇĐŚůĂƚĂĐŚWZ>ŝƉſǍŶŝĞũ͘

2012-06-29 19:52:35
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Janina Fieldorf, „Los już mną zawładnął…”. Wspomnienia,
:ĂŶŝŶĂ&ŝĞůĚŽƌĨ͕ͣ>ŽƐũƵǏŵŶČǌĂǁųĂĚŶČų͘͘͘͘͟tƐƉŽŵŶŝĞŶŝĂ͕
red. i oprac. Anna Dymek, Karol Lisiecki, Janusz Jurach,
ǁǇďſƌ͕ ƌĞĚ͘ ŝ ŽƉƌĂĐ͘ ŶŶĂ ǇŵĞŬ͕ <ĂƌŽů >ŝƐŝĞĐŬŝ͕ :ĂŶƵƐǌ
Gdańsk 2012, 172 s.
:ƵƌĂĐŚ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϭϮ͕ϭϳϮƐ͘
Wspomnienia i fragmenty pamiętników Janiny Fieldorf, żony
tƐƉŽŵŶŝĞŶŝĂŝĨƌĂŐŵĞŶƚǇƉĂŵŝħƚŶŝŬſǁ:ĂŶŝŶǇ&ŝĞůĚŽƌĨ͕ǏŽŶǇ
generała Augusta Fieldorfa „Nila”. Autorka wspomina okres
ŐĞŶĞƌĂųĂƵŐƵƐƚĂŵŝůĂ&ŝĞůĚŽƌĨĂͣEŝůĂ͘͟ƵƚŽƌŬĂǁƐƉŽŵŝŶĂ
swojego dzieciństwa spędzonego w Wilnie, walkę o miasto
ŽŬƌĞƐ
ƐƉħĚǌŽŶĞŐŽ
w 1919ƐǁŽũĞŐŽ
roku, a ĚǌŝĞĐŝŷƐƚǁĂ
także kluczowy
moment wǁjejtŝůŶŝĞ͕
życiu –ǁĂůŬħ
spoŽŵŝĂƐƚŽǁϭϵϭϵƌŽŬƵ͕ĂƚĂŬǏĞŬůƵĐǌŽǁǇŵŽŵĞŶƚǁũĞũǏǇĐŝƵ
tkanie i małżeństwo z Augustem Emilem Fieldorfem. Opisuje
dramatyczny
okres walki
o męża podczas
osadzenia
go
ʹ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĞ
ŝ ŵĂųǏĞŷƐƚǁŽ
ǌ ƵŐƵƐƚĞŵ
ŵŝůĞŵ
&ŝĞůĚŽƌĨĞŵ͘
w mokotowskim więzieniu, haniebny proces generała oraz
KƉŝƐƵũĞĚƌĂŵĂƚǇĐǌŶǇŽŬƌĞƐǁĂůŬŝŽŵħǏĂƉŽĚĐǌĂƐŽƐĂĚǌĞŶŝĂ
jegoǁśmierć
w 1953 roku
i wieloletnie
starania
o rehabilitaŐŽ
ŵŽŬŽƚŽǁƐŬŝŵ
ǁŝħǌŝĞŶŝƵ͕
ŚĂŶŝĞďŶǇ
ƉƌŽĐĞƐ
ŐĞŶĞƌĂųĂ
cję i ustawienie symbolicznego grobu.
ŽƌĂǌũĞŐŽƑŵŝĞƌđǁϭϵϱϯƌŽŬƵŝǁŝĞůŽůĞƚŶŝĞƐƚĂƌĂŶŝĂŽƌĞŚĂďŝͲ
ůŝƚĂĐũħŝƵƐƚĂǁŝĞŶŝĞƐǇŵďŽůŝĐǌŶĞŐŽŐƌŽďƵ͘

Dariusz Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku
ĂƌŝƵƐǌ ƵƌĐǌǇŬ͕
tŽũƐŬŽǁǇ
^ČĚ
(1946–1955),
Gdańsk
2012, 504
s. ZĞũŽŶŽǁǇ ǁ 'ĚĂŷƐŬƵ
;ϭϵϰϲʹϭϵϱϱͿ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϭϮ͕ϱϬϰƐ͘
Funkcjonowanie systemu komunistycznego w Polsce opierało
się na istnieniu szeroko rozbudowanego systemu repre&ƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵƵŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽǁWŽůƐĐĞŽƉŝĞͲ
sji,
którego
jednym z podstawowych elementów był aparat
ƌĂųŽƐŝħŶĂŝƐƚŶŝĞŶŝƵƐǌĞƌŽŬŽƌŽǌďƵĚŽǁĂŶĞŐŽƐǇƐƚĞŵƵƌĞͲ
prokuratorsko-sądowniczy.
Już w 1944 rokuĞůĞŵĞŶƚſǁ
władza ludowa
ƉƌĞƐũŝ͕ ŬƚſƌĞŐŽ ũĞĚŶǇŵ ǌ ƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ
ďǇų
zaczęła
tworzyć rodzaj alternatywnego wymiaru sprawiedliĂƉĂƌĂƚƉƌŽŬƵƌĂƚŽƌƐŬŽͲƐČĚŽǁŶŝĐǌǇ͘:ƵǏǁϭϵϰϰƌŽŬƵǁųĂĚǌĂ
wości,
rozbudowując
m.in.ƌŽĚǌĂũ
sieć sądownictwa
wojskowego.
ůƵĚŽǁĂ
ǌĂĐǌħųĂ ƚǁŽƌǌǇđ
ĂůƚĞƌŶĂƚǇǁŶĞŐŽ
ǁǇŵŝĂƌƵ
Od
1946
roku
funkcję
represyjną
spełniały
przede
wszystƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŽƑĐŝ͕ ƌŽǌďƵĚŽǁƵũČĐ ŵ͘ŝŶ͘ ƐŝĞđ ƐČĚŽǁŶŝĐƚǁĂ
kim
sądy
rejonowe.
W
książce
przedstawiono
dzieje
WSR
ǁŽũƐŬŽǁĞŐŽ͘ KĚ ϭϵϰϲ ƌŽŬƵ ĨƵŶŬĐũħ ƌĞƉƌĞƐǇũŶČ ƐƉĞųŶŝĂͲ
w Gdańsku, z uwzględnieniem wszystkich aspektów działaųǇƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵǁŽũƐŬŽǁĞƐČĚǇƌĞũŽŶŽǁĞ͘tŬƐŝČǏĐĞ
nia tej instytucji: od obsady kadrowej sądu po najistotniejszą
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶŽĚǌŝĞũĞt^Zǁ'ĚĂŷƐŬƵ͕ǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
kwestię związaną z orzecznictwem i jego konsekwencjami.
ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĂƐƉĞŬƚſǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƚĞũŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ͗ŽĚŽďƐĂĚǇŬĂĚƌŽǁĞũƐČĚƵƉŽŶĂũŝƐƚŽƚͲ
ŶŝĞũƐǌČŬǁĞƐƟħǌǁŝČǌĂŶČǌŽƌǌĞĐǌŶŝĐƚǁĞŵŝũĞŐŽŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĂŵŝ͘
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Załamanie
na froncie
ideologicZnym

dy dziennikarz
c w tym charakterze,
ów, wytkniętych
nię polityczną.
na solidarność
iedzialność za losy
e, nie znajdzie dziś

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80
do stanu wojennego
Daniel Wicenty

Załamanie na froncie ideologicZnym
Gdańsk 2012
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Daniel Wicenty, Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80 do stanu
wojennego, Gdańsk 2012, 649 s.
Książka rekonstruuje wydarzenia dotyczące SDP w okresie
„karnawału solidarnościowego” aż do pierwszych miesięcy
stanu wojennego (m.in. nieznane dotąd kulisy rozwiązania
SDP i powołania na jego miejsce proreżimowego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL). Narracja historiograficzna podporządkowana została problemowi relacji między organizacją
dziennikarską a kluczowymi instytucjami władzy PRL (partia i SB) oraz „Solidarnością”. Autor analizuje także zmiany
w SDP w wymiarze personalnym, ideowym i instytucjonalnym, ukazując m.in. kluczowy wpływ prezesa SDP Stefana
Bratkowskiego oraz środowisk „partyjnych liberałów”.

Sprawa kwidzyńska 1982. Internowanie, pobicie, proces,
tekst Karol Nawrocki, wybór i oprac. mat. ikonog. Karol
Lisiecki, współpr. Tomasz Żuroch-Piechowski, Gdańsk–Kwidzyn 2012, 280 s.
Obszerne studium, pierwsze oparte na tak szerokiej kwerendzie archiwalnej, przedstawiające historię ośrodka odosobnienia (obozu dla internowanych) w Kwidzynie ze szczególnym uwzględnieniem brutalnego pobicia kilkudziesięciu
osadzonych tam działaczy „Solidarności” 14 sierpnia 1982
roku. Ukazano także konsekwencje pacyfikacji, w tym proces w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu z maja 1983 roku, gdy
pobitych działaczy skazano na kary więzienia. Druga część
pracy to album z licznymi fotografiami oraz dokumentami
dotyczącymi „sprawy kwidzyńskiej”.
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Dariusz Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku
(1946–1955). Inwentarz idealny, Gdańsk 2012, 69 s. [1235
s. – płyta CD].
We wstępie do inwentarza (dołączonego na płycie CD) autor
przedstawił dzieje ustrojowe twórcy zespołu archiwalnego,
jego strukturę i charakterystykę techniczną. Opisał również
zawartość akt WSR w Gdańsku oraz proces ich brakowania. Następnie omówił metody opracowania zespołu oraz
proces rekonstrukcji registratury sądu, których końcowym
efektem jest prezentowana pomoc ewidencyjna. Na płycie
CD oprócz właściwego inwentarza znalazły się także indeksy
osób i miejscowości.
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Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie (1947–1949). Dokumenty i materiały, zebrał i oprac. Igor Hałagida, Warszawa 2012, 272 s.

Centralny Obóz Pracy w Jaworznie jest dla Ukraińców w Polsce tragicznym symbolem pierwszego powojennego okresu.
To właśnie tam w kwietniu 1947 roku – równocześnie z rozpoczęciem akcji „Wisła” – utworzono tzw. podobóz ukraiński, w którym w następnych miesiącach osadzono niemal
4 tys. osób. W wyniku złych warunków oraz stosowanych
w czasie przesłuchań tortur 162 z nich zmarły. Wśród uwięzionych w „ukraińskim podobozie” było także 27 duchownych (22 greckokatolickich i 5 prawosławnych). Ich losom
poświęcona jest niniejsza publikacja, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Związek Ukraińców w Polsce.
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Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981–1983).
Szkice historyczne, wstęp i red. Piotr Brzeziński, Gdańsk
2012, 184 s.
Zbiór artykułów przybliżających wybrane, mało znane
aspekty z historii stanu wojennego. Autorami tekstów są:
Marek Andrzejewski, Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski,
Arkadiusz Kazański, Karol Nawrocki, Bogusław Nieznalski,
Piotr Szubarczyk, Jarosław Wąsowicz i Przemysław Wójtowicz. Publikację wzbogaca wybór fotografii autorstwa Bogusława Nieznalskiego.
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Katarzyna Minczykowska, Elżbieta Zawacka „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń–Gdańsk 2012, 52 s.

Torunianka Elżbieta Zawacka (1909–2009) była jedną
z dwóch Polek w stopniu generała brygady. W latach II wojny światowej współtworzyła struktury organizacyjne śląskiej
Komendy Okręgu SZP-ZWZ-AK i Referat Wojskowej Służby
Kobiet Okręgu Śląskiego. Zasłynęła z misji do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie w 1943 roku, skąd powróciła drogą
powietrzną, skacząc na spadochronie do kraju w Ekipie XXIX,
dołączając tym samym do elitarnego grona cichociemnych.
Brała udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie powróciła
do pracy pedagogicznej, przerwanej aresztowaniem i czteroletnim więzieniem (1951–1955). Po przejściu na emeryturę zajęła się badaniami historycznymi i działalnością społeczną. Niniejsza publikacja
jest drugim wydaniem książki, którą Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK
oraz Wojskowej Służby Polek” (obecnie: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej) wydała z okazji 99. urodzin gen. Elżbiety Zawackiej.

64

„Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzenie z powodów politycznych w województwie gdańskim w latach
1981–1983, wstęp i oprac. Arkadiusz Kazański, Marcin Węgliński, Gdańsk 2012, 280 s.

Publikacja jest kontynuacją serii rozpoczętej w grudniu
2011 roku. Pierwszy tom zawiera po raz pierwszy publikowaną pełną listę 862 osób internowanych w stanie wojennym
na terenie Pomorza Nadwiślańskiego. Prezentowana książka (tom II) jest uzupełnieniem, w oparciu o teksty historyczne, poprzedniej listy o kolejną kategorię osób represjonowanych. Historycy po raz pierwszy tak kompleksowo
podjęli zagadnienie spraw karnych i, szerzej rzecz ujmując,
wszystkich represjonowanych za działalność opozycyjną, którzy na Pomorzu stanęli
przed sądami PRL. W publikacji zamieszczono szczegółowe informacje na temat
583 sądzonych.
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Szkice z życia
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w gdańSku
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ńsku) z 5 maja 1964 r.

pod redakcją Grzegorza Berendta i Edmunda Kizika

Szkice z życia codziennego w gdańSku w latach 1945–1989
Gdańsk 2012
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Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989,
red. Grzegorz Berendt, Edmund Kizik, Gdańsk 2012, 200 s.
Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt. „Życie
codzienne w Gdańsku 1945–1989”, która odbyła się w kwietniu 2009 roku w Domu Uphagena w Gdańsku z inicjatywy
roboczego zespołu (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów
Morskich IH PAN oraz gdański oddział IPN), którego celem
jest podjęcie prac nad szóstym tomem Historii Gdańska,
obejmującym okres 1945–1990. Dopełniłby on dzieła zainicjowanego i redagowanego w latach 1978–1998 przez prof.
Edmunda Cieślaka (1922–2007), w ramach którego ukazało
się pięć tomów w siedmiu woluminach.

Dokumenty Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące obozów internowania (1982 rok), oprac. Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, Gdańsk–Warszawa 2012, 236 s.

Dokumenty Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczą funkcjonowania obozów internowania utworzonych po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Dostarczają wielu informacji i pozwalają analizować sposoby zarządzania
obozami przez władze. Należy jednak pamiętać, że wymagają one krytycznego podejścia, gdyż opisy wydarzeń, podczas których doszło do użycia siły przez służbę więzienną,
są tendencyjne, pomijają niezwykle brutalne zachowania
części funkcjonariuszy, a winą za zajścia obciążają wyłącznie
internowanych. Publikacja stanowi cenną pomoc dla badaczy, nauczycieli i wszystkich pasjonatów dziejów naszego kraju. Pozycja została wydana przy współpracy
Europejskiego Centrum Solidarności.
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ϮϬϭϯ
Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje,
t. 1: Monografia, wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk,
<ƌǇǌǇƐďǇĚŐŽƐŬŝϭϵϴϭ͘WƌǌǇĐǌǇŶǇ͕ƉƌǌĞďŝĞŐ͕ŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĞ͕
wybór i oprac. Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Rybarƚ͘ϭ͗DŽŶŽŐƌĂĮĂ͕ǁƐƚħƉ<ƌǌǇƐǌƚŽĨKƐŝŷƐŬŝ͕WŝŽƚƌZǇďĂƌĐǌǇŬ͕
czyk, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013, 392 s.
ǁǇďſƌ ŝ ŽƉƌĂĐ͘ ZŽďĞƌƚ 'ĂũŽƐ͕ <ƌǌǇƐǌƚŽĨ KƐŝŷƐŬŝ͕ WŝŽƚƌ ZǇKryzys
bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje,
ďĂƌĐǌǇŬ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌͲ'ĚĂŷƐŬͲtĂƌƐǌĂǁĂϮϬϭϯ͕ϯϵϮƐ͘
t. 2: Dokumenty, wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk,
<ƌǇǌǇƐďǇĚŐŽƐŬŝϭϵϴϭ͘WƌǌǇĐǌǇŶǇ͕ƉƌǌĞďŝĞŐ͕ŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĞ͕
wybór
i oprac. Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Rybarƚ͘Ϯ͗ŽŬƵŵĞŶƚǇ͕ǁƐƚħƉ<ƌǌǇƐǌƚŽĨKƐŝŷƐŬŝ͕WŝŽƚƌZǇďĂƌĐǌǇŬ͕
czyk,
Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013, 1008 s.
ǁǇďſƌ ŝ ŽƉƌĂĐ͘ ZŽďĞƌƚ 'ĂũŽƐ͕ <ƌǌǇƐǌƚŽĨ KƐŝŷƐŬŝ͕ WŝŽƚƌ ZǇLokalny incydent, do którego doszło 19 marca 1981 roku
ďĂƌĐǌǇŬ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌͲ'ĚĂŷƐŬͲtĂƌƐǌĂǁĂϮϬϭϯ͕ϭϬϬϴƐ͘
w Bydgoszczy, spowodował kryzys społeczno-polityczny,
obejmujący
swoim ĚŽ
zasięgiem
Polskę.
W trzeciej
>ŽŬĂůŶǇ ŝŶĐǇĚĞŶƚ͕
ũĂŬŝĞŐŽcałą
ĚŽƐǌųŽ
ϭϵ ŵĂƌĐĂ
ϭϵϴϭdekaƌŽŬƵ
dzie
marca
1918
roku
przez
kraj
przetoczyła
się
fala
strajków
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ǁ ǇĚŐŽƐǌĐǌǇ͕ ƐƉŽǁŽĚŽǁĂų ŬƌǇǌǇƐ ƐƉŽųĞĐǌŶŽͲƉŽůŝƚǇĐǌŶǇ͕
przeciwko bezkarności władzy.
ŬƚſƌǇŽďũČųƐǁŽŝŵǌĂƐŝħŐŝĞŵĐĂųČWŽůƐŬħ͘tƚƌǌĞĐŝĞũĚĞŬĂĚǌŝĞŵĂƌĐĂϭϵϴϭƌŽŬƵƉƌǌĞǌ
ŬƌĂũƉƌǌĞƚŽĐǌǇųĂƐŝħĨĂůĂƐƚƌĂũŬſǁƉƌǌĞĐŝǁŬŽďĞǌŬĂƌŶŽƑĐŝǁųĂĚǌǇ͘
Wybór dokumentów powstał w wyniku szerokiej kwerendy
tǇďſƌ ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
ƉŽǁƐƚĂų ǁ ǁǇŶŝŬƵ
ƐǌĞƌŽŬŝĞũ
ŬǁĞͲ
w archiwach
szczebla wojewódzkiego
i krajowego,
uwzględniającej
zasoby źródłoweŝ ŬƌĂũŽǁĞŐŽ͕
dotyczące
ƌĞŶĚǇ ǁwszystkie
ĂƌĐŚŝǁĂĐŚdostępne
ƐǌĐǌĞďůĂ ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞŐŽ
omawianej
problematyki. Tom zawiera materiały wytwoƵǁǌŐůħĚŶŝĂũČĐĞũǁƐǌǇƐƚŬŝĞĚŽƐƚħƉŶĞǌĂƐŽďǇǍƌſĚųŽǁĞĚŽƚǇͲ
rzone
przez obóz władzy (PZPR, rząd PRL, organy adminiĐǌČĐĞŽŵĂǁŝĂŶĞũƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝ͘dŽŵǌĂǁŝĞƌĂŵĂƚĞƌŝĂųǇǁǇͲ
stracji
terenowej i prokuratorskiej) oraz NSZZ „Solidarność”,
ƚǁŽƌǌŽŶĞƉƌǌĞǌŽďſǌǁųĂĚǌǇ;WWZ͕ƌǌČĚWZ>͕ŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝͲ
aƐƚƌĂĐũŝƚĞƌĞŶŽǁĞũŝƉƌŽŬƵƌĂƚŽƌƐŬŝĞũͿŽƌĂǌE^ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑđ͕͟
także cywilny i wojskowy aparat bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Źródła te pozwalają odtworzyć przebieg
ĂƚĂŬǏĞĐǇǁŝůŶǇŝǁŽũƐŬŽǁǇĂƉĂƌĂƚďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝƉŽƌǌČĚͲ
wydarzeń
oraz atmosferę
ŬƵ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘
ƌſĚųĂ ƚĞ społeczno-polityczną
ƉŽǌǁĂůĂũČ ŽĚƚǁŽƌǌǇđpanującą
ƉƌǌĞďŝĞŐ
w okresie kryzysu bydgoskiego.
Uzupełnieniem
wyboru
jest monografia, stanowiąǁǇĚĂƌǌĞŷ ŽƌĂǌ ĂƚŵŽƐĨĞƌħ ƐƉŽųĞĐǌŶŽͲƉŽůŝƚǇĐǌŶČ
ƉĂŶƵũČĐČ
ca pierwszy tom publikacji.
ǁ ŽŬƌĞƐŝĞ ŬƌǇǌǇƐƵ ďǇĚŐŽƐŬŝĞŐŽ͘ hǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞŵ ǁǇďŽƌƵ
Projekt przygotowany w
ramach porozumienia
pomiędzy
Europejskim
ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
ũĞƐƚ ŵŽŶŽŐƌĂĮĂ͕
ƐƚĂŶŽǁŝČĐĂ
ƚŽŵ Centrum
ƉŝĞƌǁƐǌǇ
Solidarności, OśrodkiemƉƵďůŝŬĂĐũŝ͘
Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Miasta
Bydgoszczy
oraz
WƌŽũĞŬƚ ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇUrzędem
ǁ ƌĂŵĂĐŚ
ƉŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂ
ƉŽŵŝħͲ
senatorem RP Janem Rulewskim.
ĚǌǇƵƌŽƉĞũƐŬŝŵĞŶƚƌƵŵ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͕KƑƌŽĚŬŝĞŵ<ĂƌƚĂ͕/ŶƐƚǇƚƵƚĞŵWĂŵŝħĐŝEĂƌŽͲ
Kontynuacją Kryzysu Bydgoskiego jest tom 3 wydany przez Narodowe Centrum KulĚŽǁĞũ͕hƌǌħĚĞŵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ<ƵũĂǁƐŬŽͲWŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽ͕hƌǌħĚĞŵ
tury
i Ośrodek Karta (już bez udziału Instytutu Pamięci Narodowej). Zawiera relacje
DŝĂƐƚĂǇĚŐŽƐǌĐǌǇŽƌĂǌƐĞŶĂƚŽƌĞŵZW:ĂŶĞŵZƵůĞǁƐŬŝŵ͘
świadków.
67

37
31

Jan Daniluk, SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk
2013, 180 s.
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u wykrystalizowała się
pierwszą komórkę SS. Należy
akcji werbunkowej do SS
u stanowiska Reichsführera-SS
1926 r. powstało blisko
azło się około tysiąca hitlerowców.
WMG.

SS w GdańSku
Wybrane zagaDnienia
Jan Daniluk

SS w GdańSku
2013-05-23 20:36:49

Publikacja składa się z dziewięciu zróżnicowanych pod
względem objętości tekstów. Ich wspólnym mianownikiem
jest historia gdańskich Sztafet Ochronnych NSDAP. Punkt
ciężkości został położony na próbę opisania przyczyn i samego procesu powstania, rozwoju i funkcjonowania struktur
Powszechnej SS (Allgemeine-SS) w Wolnym Mieście Gdańsku (1926–1939), a także wybranych zagadnień związanych
z działalnością gdańskiego SS (Allgemeine-SS i Waffen-SS) na
terenie Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w przededniu wybuchu i w trakcie II wojny światowej.
Izabela Mazanowska, „Będą was prześladować z mego
powodu”. Polityka władz państwowych wobec zakonów
i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach
1956–1970, Bydgoszcz–Gdańsk 2013, 352 s.

70

Publikacja poświęcona zagadnieniom polityki władz komunistycznych w odniesieniu do zakonów i zgromadzeń zakonnych w okresie, kiedy funkcję I sekretarza KC PZPR pełnił
Władysław Gomułka. Badaczka skupiła uwagę na domach
zakonnych, które miały swoją siedzibę w diecezji chełmińskiej – jednej z najstarszych polskich diecezji, obejmującej
swym zasięgiem części ówczesnych województw bydgoskiego, gdańskiego i olsztyńskiego.

ną budową, gdzie nie liczono
etycznego kraju), jak i kosztami
dowie ginęli ludzie, wysiedlono
bijając ofertą pobliskie Dębki,
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Protesty PrzeciwKo
budowie eleKtrowni
JądroweJ Żarnowiec
w latach 1985–1990
Janusz Waluszko

Protesty PrzeciwKo budowie eleKtrowni JądroweJ
Żarnowiec w latach 1985–1990

38

Janusz Waluszko, Protesty przeciwko budowie elektrowni
jądrowej Żarnowiec w latach 1985–1990, Gdańsk 2013, 82 s.
Autorem opracowania jest jeden z twórców polskiego
współczesnego ruchu anarchistycznego Janusz Waluszko,
zatrzymany w 1982 roku podczas akcji ulotkowej wzywającej do udziału w demonstracji w półrocze stanu wojennego,
a następnie przetrzymywany przez kilka miesięcy w Areszcie
Śledczym w Gdańsku. W 1983 roku był jednym z autorów
manifestu Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, a także
współredaktorem dwutygodnika RSA „Homek”. Poza kampanią antywojskową zaangażował się w akcję sprzeciwiającą się budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu, która
przybrała formę cotygodniowych pokojowych demonstracji
w centrum Gdańska.
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Zdzisław Ropiński, Tak to wtedy bywało. Moje zapiski z lat
1977–1981, wstęp Tadeusz Kisielewski, red. nauk. i przygotowanie do druku Krzysztof Osiński, Bydgoszcz–Gdańsk
2013, 168 s.
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Zbiór dzienników oraz reportaży Zdzisława Ropińskiego,
byłego dziennikarza „Zielonego Sztandaru”, organu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Autor przedstawia kulisy
pracy redakcji, oddziaływanie partii na media, refleksje na
temat sytuacji społeczno-politycznej kraju, a także działania
SB podejmowane wobec środowisk dziennikarskich. Ważnym elementem zapisków są refleksje na temat powstania
i działalności NSZZ „Solidarność” oraz walki rolników indywidualnych o własny, niezależny od władz związek zawodowy. Ropiński opisuje kulisy
strajków chłopskich z 1981 roku oraz pamiętnej sesji WRN w Bydgoszczy z 19 marca
1981 roku.
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Potyczka pod Lipinkami 3 czerwca 1946 roku, oprac. Marzena Kruk, Gdańsk 2013, 48 s.

PotyczKA
PoD LiPiNKAmi
3 czERWcA 1946 r.

Publikacja jest kolejną próbą przywrócenia pamięci o zapomnianych i przez dziesięciolecia szkalowanych żołnierzach
zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945
roku kontynuowali walkę o niepodległość na Pomorzu.
W opracowaniu zwrócono uwagę na nieznane wydarzenie,
do którego doszło 3 czerwca 1946 roku na skraju wsi Lipinki (gmina Warlubie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie). Tego dnia oddział partyzantów pod dowództwem
Władysława Chelińskiego „Małego” zaatakował grupę funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w celu odbicia aresztowanych mieszkańców Lipinek, m.in. miejscowego proboszcza i dowódcy oddziału
partyzanckiego, leśniczego Jana Sikorskiego „Wilka”. W potyczce zginął Sikorski,
a także pięciu funkcjonariuszy, w tym dowódca Grupy Operacyjnej MO/UB.
Opracowanie Marzena Kruk

2013-07-23 20:08:07
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Jan Hlebowicz, Niepokorni z „Topolówki”. Działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970–1989,
Gdańsk 2013, 166 s.
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Jednym z najprężniejszych ośrodków opozycji młodzieżowej
w Trójmieście było III LO w Gdańsku, tzw. Topolówka. To właśnie „niepokornym” uczniom tego liceum i ich niezależnej
działalności prowadzonej w latach 1970–1989 poświęcona
jest najnowsza publikacja Jana Hlebowicza. Autor opisuje
funkcjonowanie „Biuletynu Informacyjnego Topolówka”,
pierwszego i najtrwalszego pisma podziemnego wydawanego przez młodzież szkolną w Gdańsku oraz pracę Radiostacji
„Topolówka”. Przedstawia także konsekwencje podjęcia przez uczniów działalności opozycyjnej: inwigilację SB, zawieszenia w prawach ucznia, usunięcia ze szkoły
i aresztowania. Badacz podejmuje się również analizy fenomenu niezależnych postaw „niepokornych” z III LO. Książka została wyróżniona w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012.

„Homek”. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
1983–1990, red. Grzegorz Berendt i in., Gdańsk 2013, 226 s.
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1983-1990
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Najobszerniejszą częścią publikacji są reprinty czterdziestu
pięciu numerów tytułowego „Homka”, pisma Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, ukazującego się w Trójmieście
w latach 1983–1990. W przedmowie redaktorzy publikacji
(w tym działacze RSA) opisali okoliczności, w jakich powstał
i rozwijał się „Homek”. Znalazło się tu także miejsce na krótkie opracowanie dotyczące samego RSA i biogramy ważniejszych postaci tego ruchu.

Karol Lisiecki, Tomasz Panek, Wojciech Wabik, Gdańsk
w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013, 352 s.
Najważniejsze wydarzenia stanu wojennego w Gdańsku,
przedstawione w układzie chronologicznym, zilustrowane bogatym materiałem ikonograficznym pochodzącym
ze zbiorów pięciu instytucji i archiwów prywatnych. Dzięki
opatrzeniu fotografii fragmentami relacji świadków historii
czy wybranymi dokumentami album stał się cennym i pierwszym w tej formie wydawnictwem, które dokumentuje (nierzadko dzień po dniu) stan wojenny na poziomie lokalnym.
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Alicja Paczoska-Hauke, „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”... Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945–1947), Bydgoszcz–Gdańsk 2013, 392 s.
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„Szary”, „ryś”,
„Mściciel”...

u „Szarego”

Żołnierze podziemia niepodległościowego
na Kujawach Wschodnich (1945–1947)
AlicjA PAczosKA-HAuKe

„Szary”, „ryś”, „Mściciel”...
2013-10-03 21:41:46

Marcin Węgliński, Twarze tczewskiej bezpieki (1945–1990).
Biogramy funkcjonariuszy i rys historyczny, Gdańsk 2013,
316 s.
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Publikacja wypełnia ważną lukę w badaniach nad powojennym podziemiem zbrojnym. Zdawać by się mogło, że w północnej Polsce po 1945 roku podziemie niepodległościowe
nie istniało. Tymczasem również na Kujawach funkcjonowały grupy zbrojne, tworzone niemal spontanicznie przez byłych żołnierzy Armii Krajowej, dezerterów z Ludowego Wojska Polskiego oraz patriotyczną młodzież gimnazjalną, która
dopiero wchodziła w dorosłe życie. Dla niej walka z okupantem sowieckim była wezwaniem, któremu chciała sprostać.

TWARZE
TCZEWSKIEJ BEZPIEKI
(1945–1990)

W książce zaprezentowano sylwetki wszystkich funkcjonariuszy (od najniższego szczebla), którzy pracowali w strukturach powiatowego UB/SB w Tczewie w latach 1945–1990.
Biogramy zawierają dane osobowe, przebieg służby, informacje dotyczące wykształcenia, awansów i odznaczeń. Uzupełniają je opisowe informacje na temat kariery funkcjonariuszy oraz ich losów po ukończeniu służby.

Biogramy funkcjonariuszy i rys historyczny
MARCIN WĘGLIŃSKI

TWARZE TCZEWSKIEJ BEZPIEKI (1945–1990)
2013-11-12 21:13:05

Piotr Brzeziński, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne, Gdańsk 2013, 467 s.
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ZAPOMNIANI
DYGNITARZE
Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR
w Gdańsku w latach 1945–1990
Szkice biograficzne
PIOTR BRZEZIŃSKI

ZAPOMNIANI DYGNITARZE
2013-11-05 17:44:31

Pierwsza tego typu książka na polskim rynku wydawniczym.
Zbiór esejów biograficznych przedstawiających sylwetki
wszystkich szefów Komitetu Wojewódzkiego PPR i PZPR
w Gdańsku z lat 1945–1990. Znajdziemy tu zarówno biogramy znanych i wciąż budzących kontrowersje Stanisława
Kociołka i Tadeusza Fiszbacha, jak i zupełnie zapomnianych
Janiny Kowalskiej i Włodzimierza Melzackiego. Autor odtwarza ich zawiłe losy na tle przełomowych wydarzeń rozgrywających się na Wybrzeżu w okresie PRL, nie pomijając
przy tym wątków drażliwych i zakulisowych partyjnych rozgrywek.
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MIĘDZY ŚMIERCIĄ
A DIABŁEM
Kościół ewangelicki w Gdańsku
w okresie rządów NSDAP (1933–1945)
LUCYNA ŻUKOWSKA

MIĘDZY ŚMIERCIĄ A DIABŁEM
2013-11-13 21:27:12

„ŻYCIE JAK
OSIOŁ UCIEKA...”
WSPOMNIENIA
STANISŁAW SALMONOWICZ

„ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA...”
2014-02-07 20:48:46
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Lucyna Żukowska,
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ganizacje emigracyjne. Szczególnym zagadnieniem była emigracyjna działalność wydawnicza.
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WIĘZIENIE
W INOWROCŁAWIU
W LATACH 1945–1956

Mirosław Pietrzyk, Więzienie w Inowrocławiu w latach
1945–1956, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 434 s.

Dzieje powstałego na początku XX w. inowrocławskiego więzienia nie zostały do tej pory opracowane. Dotyczy to zarówno okresu „pruskiego”, jak i następnych – dwudziestolecia
polskiej państwowości i czasu II wojny światowej, dla Inowrocławia związanego z okupacją niemiecką. Również lata
Polski Ludowej nie doczekały się dokładniejszych badań. Do
początku lat dziewięćdziesiątych mało kto wiedział o fakcie
przetrzymywania tam, w skrajnie ciężkich warunkach, więźniów politycznych. Dopiero od 1989 roku dzięki żyjącym byłym więźniarkom oraz nielicznym historykom wiedza na ten temat stopniowo zaczęła się upowszechniać.
MIROSŁAW PIETRZYK

WIĘZIENIE W INOWROCŁAWIU
W LATACH 1945–1956

2014-04-03 00:29:35
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cjonariusze organów NKWD, czasami przy
w – mężczyzn i młodzieży [...]w szczególrzewane o współpracę z ruchem oporu lub
w obozach filtracyjnych […] dokonywano ich
Grudziądzu i Działdowie. Tam były formowazęści b. ZSRR, ale także do obozu w Szawlach
ch i zmuszani do niewolniczej pracy przeiono co najmniej 3 tys. osób. Dodać należy
ch, którzy zmarli wskutek chorób i złego
u lub los ich jest nieznany.

ARMIA
CZERWONA/RADZIECKA
W POLSCE
W LATACH 1944–1993

masowych deportacji ludności polskiej z terenu
etnia 1945 r.

Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993.
Studia i szkice, red. Krzysztof Filip, Mirosław Golon, Borne
Sulinowo–Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 320 s.

STUDIA I SZKICE

ARMIA CZERWONA/RADZIECKA W POLSCE W LATACH 1944-1993

Na książkę składają się w większości referaty osób, które wystąpiły na konferencji naukowej „Wojska radzieckie w Polsce
1944–1993”. Odbyła się ona w dniach 7–9 kwietnia 2011
roku w Bornem Sulinowie. Termin i miejsce konferencji nie
były przypadkowe. 8 kwietnia 1991 roku z tej miejscowości
wyjechała brygada rakiet operacyjno-taktycznych. To wydarzenie stanowiło oficjalny początek wycofywania wojsk
Armii Radzieckiej/Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski.
Konferencja w Bornem Sulinowie zgromadziła specjalistów, którzy zajmowali się
różnymi aspektami stacjonowania w Polsce wojsk sowieckich. Kilka artykułów powstało również później (wywiad Krzysztofa Filipa z gen. Zdzisławem Ostrowskim,
aneks źródłowy dotyczący garnizonu Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie opracowany przez Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona).
Gmina Borne Sulinowo

no sekcje zwłok,
skóry czy spreło przyzwyczaić
ym, że esesmani
ku patologii, uczynili
ozu. Tutaj znalazł
o, że jego prymariuskładała się z Polano utwory Haydna,
zespół smyczkowy,
astimila Loudy. Czesi
k w biurze szpitala
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„GDYŚCIE W OBÓZ
PRZYBYĆ JUŻ RACZYLI…”
OBRAZ KULTURY LAGROWEJ W ŚWIADECTWACH
WIĘŹNIÓW BUCHENWALDU 1937–1945
MAGDALENA IZABELLA SACHA

Magdalena Izabella Sacha, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów
Buchenwaldu 1937–1945, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 508 s.

„GDYŚCIE W OBÓZ PRZYBYĆ JUŻ RACZYLI…”

Celem książki Magdaleny Izabelli Sachy jest zbadanie obrazu
kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald w latach 1937–1945. Praca powstała na podstawie relacji oraz tekstów literackich stworzonych
przez więźniów.

2014-09-09 16:09:17
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Tomasz Sylwiusz Ceran, Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku,
Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 188 s.
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agało zaawansowanej technologicznowanych jednostek wojskowych
ykorzystać antagonizmy lokalne, naroą w otoczeniu utajonych partyzantów
waniu ich rodaków. Wystarczyło
brodni im Namen des Führers.
(genocide by bullets) okazało się jedy zabijają swoje ofiary twarzą w twarz.
a pomocą techniki […]. Sprawcy
a o litość, czuli ich pot, brudzili się ich

IM NAMEN
DES FÜHRERS…
SELBSTSCHUTZ WESTPREUSSEN
I ZBRODNIA W ŁOPATKACH W 1939 ROKU
TOMASZ SYLWIUSZ CERAN

IM NAMEN DES FÜHRERS…
2014-08-28 16:56:19

Daniel Gucewicz, Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku. Milenium
kontra Tysiąclecie, Gdańsk 2014, 435 s.
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ańsku trójmiejscy
incydentach i związanych
wano, że opinia publiczna
ywy lat stwierdzić chyba
ch incydentach milenijw, przyćmiona przede
0 i Sierpniem ’80.

MILENIUM KONTRA TYSIĄCLECIE
DANIEL GUCEWICZ

PRÓBA SIŁ? ROK 1966 W GDAŃSKU
2014-12-08 20:27:12
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em „kupcy” oraz
To o nich jest ta
akże walor edukacyjny.
iędzy powszechnym
em oraz wydobywa
a słuszne działanie

STUDIUM PRZYPADKU
OPÓR SPOŁECZNY WOBEC WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ELBLĄSKIM (1976–1989)
KAROL NAWROCKI

STUDIUM PRZYPADKU

OPÓR SPOŁECZNY WOBEC WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ELBLĄSKIM (1976–1989)

2014-11-27 22:01:51
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Zabijanie na masową skalę okazało się proste. Nie wymagało zaawansowanej technologicznie broni, skomplikowanej
techniki zabijania czy wytrenowania jednostek wojskowych
o dużym doświadczeniu bojowym. Wystarczyło wykorzystać antagonizmy lokalne, narodowe, religijne. Wystarczyło
przekonać ludzi, że żyją w otoczeniu utajonych partyzantów
i morderców, którzy z zimną krwią brali udział w mordowaniu ich rodaków. Wystarczyło zapomnieć o indywidualnym
sumieniu i dokonywać zbrodni im Namen des Führers.

Zaraz po wydarzeniach związanych z obchodami milenijnymi w Gdańsku trójmiejscy dziennikarze wyrażali przekonanie, że lokalne społeczeństwo wie o incydentach i związanych z nimi aresztowaniach. Na antenie Radia Wolna
Europa uznawano z kolei, że opinia publiczna nie zapomni
o przyczynach, które do nich doprowadziły. Z perspektywy
lat stwierdzić chyba można, że oba przypuszczenia się nie
sprawdziły. Pamięć o gdańskich incydentach milenijnych
zniknęła na długo z pamięci zbiorowej tutejszych mieszkańców, przyćmiona przede wszystkim innymi, bardziej doniosłymi, wydarzeniami: Grudniem ’70 i Sierpniem ’80.

Karol Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim
(1976–1989), Elbląg–Gdańsk 2014, 476 s.
Zarówno oddani patrioci, jak i „żeglarze-awanturnicy”, goniący za zyskiem „kupcy” oraz „organizatorzy manufaktur”
wchodzili w skład elbląskiej „Solidarności”. To o nich jest ta
książka, gdyż wszyscy zasłużyli na naukową analizę, która ma
w sobie także walor edukacyjny. Wskazuje bowiem możliwe
do uniknięcia błędy, sygnalizuje dystans między powszechnym wyobrażeniem o zjawisku a jego rzeczywistym, jednostkowym kształtem oraz wydobywa ze społecznej masy
zachowania nacechowane odwagą i gotowością na słuszne
działanie we wspólnej sprawie.
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wydarzenia, które służyły stwow kraju, jak i na arenie międzyspołecznego, które w żaden
mając jednocześnie
i wojsko, dopuścili się różreferendum, jak i wybory
adzały się z jednej strony do
giej natomiast do zastraszenia
popierała. […] Referendum
m głosowaniem, którym były
dobny, całe przedsięwzięcie

REFERENDUM LUDOWE
I WYBORY DO SEJMU
USTAWODAWCZEGO
W WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM (1946–1947)

Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory
do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim
(1946–1947), Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 311 s.

Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego
to wydarzenia, które służyły stworzeniu pozorów legitymizacji komunistycznej władzy zarówno w kraju, jak i na arenie
międzynarodowej. Komuniści, zdając sobie sprawę z nikłego
poparcia społecznego, które w żaden sposób nie przełożyłoby się na pozytywny rezultat wyborczy, mając jednocześnie
do dyspozycji administrację publiczną, tajną policję polityczną i wojsko, dopuścili się różnego rodzaju nadużyć i malwersacji, które sprawiły, iż zarówno referendum, jak i wybory
nie spełniły standardów demokratycznych. Oszustwa te sprowadzały się z jednej
strony do przygotowania systemu i aparatu fałszerstw wyborczych, z drugiej
natomiast do zastraszenia przeciwnika politycznego i tej grupy społeczeństwa,
która go popierała. Referendum traktowano jako sprawdzian sił i możliwości przez
ważniejszym głosowaniem, którym były wybory. Z tego względu, chociaż mechanizm działania był podobny, całe przedsięwzięcie przeprowadzono o wiele „sprawniej” i „skuteczniej”.
KAMILA CHURSKA-WOŁOSZCZAK

REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU
USTAWODAWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM (1946–1947)

2014-12-05 22:34:46
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i społeczeństwem na początku
że nie były to relacje ani łatwe,
ło z władzą walczyć, najczęściej
iktu jest rozmowa, ponieważ
e. Władze komunistyczne w Polsce
do nich zaczynały rozmawiać,
. Dla opisu powyższych zjawisk
eszkańców wsi o rejestrację rolniczej
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mawiać, często jednak zakulisowo prowadziły równoległe działania zmierzające do
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konfrontacji. Dla opisu powyższych zjawisk wybrano trzy zagadnienia: kryzys bydgoǌŵŝĞƌǌĂũČĐĞĚŽŬŽŶĨƌŽŶƚĂĐũŝ͘ůĂŽƉŝƐƵƉŽǁǇǏƐǌǇĐŚǌũĂǁŝƐŬǁǇďƌĂŶŽƚƌǌǇǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ͗
ski z marca 1981 roku, walkę mieszkańców wsi o rejestrację rolniczej „Solidarności”
ŬƌǇǌǇƐďǇĚŐŽƐŬŝǌŵĂƌĐĂϭϵϴϭƌŽŬƵ͕ǁĂůŬħŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǁƐŝŽƌĞũĞƐƚƌĂĐũħƌŽůŶŝĐǌĞũͣ^ŽͲ
oraz działania tajnych służb PRL wobec przedstawicieli opozycji.
ůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͟ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĂƚĂũŶǇĐŚƐųƵǏďWZ>ǁŽďĞĐƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƉŽǌǇĐũŝ͘
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„NIGDY PRZED MOCĄ NIE UGNIEMY SZYI”

wnik Katedry Konfliktów
a w Toruniu, wykładowca
j w Toruniu. Specjalizuje się
dziejach ruchów niezależnych
tor wielu książek, artykułów
wy stałej Europejskiego

SYLWIA GALIJ-SKARBIŃSKA
WOJCIECH POLAK

nistycznych w zakresie nauk
itycznych na Wydziale Politologii
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
a m.in. monografii dotyczącej
esiątych. W obszarze jej
gólności historia bezpieczeństwa
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Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, „Nigdy przed
mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach
1981–1982, Bydgoszcz–Gdańsk 2015, 260 s.
^ǇůǁŝĂ 'ĂůŝũͲ^ŬĂƌďŝŷƐŬĂ͕ tŽũĐŝĞĐŚ WŽůĂŬ͕ ͣEŝŐĚǇ ƉƌǌĞĚ
Prezentowana monografia ukazuje historię obozu internoŵŽĐČŶŝĞƵŐŶŝĞŵǇƐǌǇŝ͘͟KďſǌŝŶƚĞƌŶŽǁĂŶŝĂǁWŽƚƵůŝĐĂĐŚ
wania w Potulicach. W latach 1981–1982 przetrzymywano
ϭϵϴϭʹϭϵϴϮ͕ǇĚŐŽƐǌĐǌͲ'ĚĂŷƐŬϮϬϭϱ͕ϮϲϬƐ͘
w nim działaczy „Solidarności” i innych organizacji niezależnych internowanych i więzionych przez władze PRL po
WƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĂ ŵŽŶŽŐƌĂĮĂ ƵŬĂǌƵũĞ ŚŝƐƚŽƌŝħ ŽďŽǌƵ ŝŶƚĞƌŶŽͲ
wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
ǁĂŶŝĂǁWŽƚƵůŝĐĂĐŚ͘tůĂƚĂĐŚϭϵϴϭʹϭϵϴϮƉƌǌĞƚƌǌǇŵǇǁĂŶŽ
Publikację uzupełniają aneksy zawierające m.in. listę osób
ǁŶŝŵĚǌŝĂųĂĐǌǇͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͟ŝŝŶŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶŝĞǌĂůĞǏͲ
internowanych oraz obszerny wybór zdjęć.
ŶǇĐŚŝŶƚĞƌŶŽǁĂŶǇĐŚŝǁŝħǌŝŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁųĂĚǌĞWZ>ƉŽǁƉƌŽͲ
ǁĂĚǌĞŶŝƵƐƚĂŶƵǁŽũĞŶŶĞŐŽϭϯŐƌƵĚŶŝĂϭϵϴϭƌŽŬƵ͘WƵďůŝŬĂͲ
ĐũħƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĂŶĞŬƐǇǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞŵ͘ŝŶ͘ůŝƐƚħŽƐſďŝŶƚĞƌŶŽͲ
ǁĂŶǇĐŚŽƌĂǌŽďƐǌĞƌŶǇǁǇďſƌǌĚũħđ͘

yzm kształtowały się w czasie,
aniała się jej niepodległość. Konsekwentnie
jczyzna”. Za wierność ideom
wojsku walczącym o Orła w Koronie,
pantem, podobnie jak setki tysięcy innych
ddany terrorowi i skazany na zapomnienie.
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Marek Szymaniak, „Nade wszystko Ojczyzna…”. Wacław
Polewczyński „Połomski” (1898–1948), Bydgoszcz–Gdańsk
2015, 132 s.
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„NADE WSZYSTKO
OJCZYZNA...”

Wacław Polewczyński „Połomski” (1898–1948) – uczestnik
antypruskiego strajku szkolnego w latach 1906–1907, żołnierz Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, uczestnik
walk o granice II RP i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku,
podoficer zawodowy Wojska Polskiego i urzędnik skarbowy.
Od 1945 roku w strukturach podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie. Dwukrotnie aresztowany i represjonowany przez UB. Torturowany i zamęczony podczas
śledztwa, zmarł w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. Pochowany w nieznanym miejscu. Należał do pokolenia, którego system wartości oraz patriotyzm kształtowały się w czasie, kiedy Polska pozostawała jeszcze pod zaborami
i kiedy wyłaniała się jej niepodległość. Konsekwentnie podporządkowywał swoje
życie dewizie „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Za wierność ideom niepodległościowym,
żołnierskiej przysiędze składanej w wojsku walczącym o Orła w Koronie, za bezwarunkową odmowę jakiejkolwiek kolaboracji z okupantem, podobnie jak setki tysięcy
innych Polaków, w czasie komunistycznego zniewolenia został poddany terrorowi
i skazany na zapomnienie. Pamięć o tych dzielnych ludziach, bohaterach drugiego
planu kształtujących jednak obraz naszej drogi do niepodległości, stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów odkłamywania polskiej historii XX wieku.
WACŁAW POLEWCZYŃSKI „POŁOMSKI” (1898–1948)
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DANIEL WICENTY

WERYFIKACJA
GDAŃSKICH
DZIENNIKARZY
W STANIE WOJENNYM

Zbiór 55 dokumentów źródłowych (głównie partyjnych)
ilustrujących proces weryfikacji gdańskich dziennikarzy
w stanie wojennym. Znalazły się wśród nich m.in. protokoły
komisji weryfikacyjnych, notatki Wydziału Propagandy KW
PZPR w Gdańsku oraz dokumenty operacyjne gdańskiej SB.
Niemal wszystkie publikowane są po raz pierwszy. Opracowanie poprzedza obszerny wstęp rekonstruujący mechanizmy i okoliczności polityczne weryfikacji, a także składy komisji weryfikacyjnych. Przedstawiono represje wymierzone
w środowisko dziennikarskie, które w szczególny sposób dosięgły redakcję tygodnika „Czas”, ostatecznie rozwiązanego 1982 roku. Szczegółowo
przeanalizowany został również problem liczby dziennikarzy zwolnionych wskutek
weryfikacji z przyczyn politycznych oraz ich dalsze losy. Działania reżimu stanu wojennego wobec dziennikarzy pokazały, że środki masowego przekazu stanowiły ważny element frontu ideologicznego PRL.
2015-11-19 20:59:21
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Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Tomasz Słomczyński,
Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu Gdańskim. Wspomnienia, dokumenty, Polska Press Sp. z o.o.,
Gdańsk 2015, 256 s.

Choć od tragedii Grudnia ’70 mija 45 lat i wydano na ten
temat kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów, to sylwetki
ofiar grudniowej masakry były dotąd znane tylko wąskiemu
kręgowi krewnych i najbliższych znajomych. Nawet profesjonalni historycy nie poświęcili im większej uwagi, skupiając
się zwykle na przebiegu robotniczej rewolty oraz mechanizmach podejmowania przez władze komunistyczne zbrodniczych decyzji. Książka Pogrzebani nocą wypełnia dotkliwą
lukę w naszej historiografii, rzucając zarazem światło na tragiczne wydarzenia Grudnia ’70. Ukazuje je w zupełnie nowej perspektywie, czyli z punktu widzenia ofiar
i ich rodzin. Publikacja oparta jest na zebranych przez autorów unikatowych relacjach świadków, a także nieznanych dotąd dokumentach archiwalnych. To bardzo
ważna publikacja. Myślę, że przyczyni się do powiększenia wiedzy o Grudniu 1970
roku o zupełnie nowe obszary: losów ofiar, a nie sprawców tamtej tragedii (prof. dr
hab. Jerzy Eisler).
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Anna
Krüger, Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce
ƉĂŵŝħĐŝŽĮĂƌŬŽŵƵŶŝǌŵƵ͕'ĚĂŷƐŬϮϬϭϲ͕ϲϯƐ͘
pamięci
ofiar komunizmu, Gdańsk 2016, 63 s.

Anna Krüger

CMENTARZ GARNIZONOWY
W GDAŃSKU
Miejsce pamięci ofiar komunizmu

Cmentarz
jedna
z najstarszych
zachowanych
ŵĞŶƚĂƌǌGarnizonowy
'ĂƌŶŝǌŽŶŽǁǇtoƚŽ
ũĞĚŶĂ
ǌ ŶĂũƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
ǌĂĐŚŽǁĂͲ
gdańskich
nekropolii. Składa się on z dawnego Cmentarza
ŶǇĐŚŐĚĂŷƐŬŝĐŚŶĞŬƌŽƉŽůŝŝ͘^ŬųĂĚĂƐŝħŽŶǌĚĂǁŶĞŐŽŵĞŶͲ
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ĂųŽƑđƉŽųČĐǌŽŶĂǁũĞĚŶŽǌĂųŽǏĞŶŝĞĐŵĞŶƚĂƌŶĞĨƵŶŬĐũŽŶŽͲ
jako
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1961
roku. Cmentarz ponownie otwarto w 1995 roku.
ĐŝĂǁϭϵϲϭƌŽŬƵ͘ŵĞŶƚĂƌǌƉŽŶŽǁŶŝĞŽƚǁĂƌƚŽǁϭϵϵϱƌŽŬƵ͘
W tym samy roku kwaterę nr 14 podzielono na dwie części:
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Adam Dedio „Adrian”, a także ofiary cywilne. Od 2011 roku Cmentarz Garnizonowy
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oddawaniaŚŽųĚƵ
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Ważny element systemu medialnego
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Marek Rzepa, Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systeDĂƌĞŬ ZǌĞƉĂ͕ WƌŽƉĂŐĂŶĚĂ ƌĂĚŝŽǁĂ ŶĂ WŽŵŽƌǌƵ ŝ <ƵũĂmie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945–1956, BydǁĂĐŚ͘ ZŽǌŐųŽƑŶŝĂ WŽůƐŬŝĞŐŽ ZĂĚŝĂ ǁ ǇĚŐŽƐǌĐǌǇ ǁ ƐǇƐgoszcz–Gdańsk 2016, 300 s.
ƚĞŵŝĞ ŝŶĚŽŬƚƌǇŶĂĐũŝ ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ ǁ ůĂƚĂĐŚ ϭϵϰϱʹϭϵϱϲ͕
Termin
„propaganda” upowszechnił się na początku XX w.
ǇĚŐŽƐǌĐǌͲ'ĚĂŷƐŬϮϬϭϲ͕ϯϬϬƐ͘
w związku z rozwojem demokracji parlamentarnej i nasidĞƌŵŝŶ walki
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ĐǌħƐƚŽ
ƵƚŽǏƐĂŵŝĂŶŽ
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transmisyjnym”)
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ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶČ
ƉĂŷƐƚǁĂ͘
EĂĚĂǁĐČ
ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽ
łeczeństwo.
Ważny element systemu medialnego stanowiło
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝďǇųĂǁųĂĚǌĂ͕ƉŽƑƌĞĚŶŝŬŝĞŵ;ͣƉĂͲ
Polskie Radio – do 1989 ƐĞŵƚƌĂŶƐŵŝƐǇũŶǇŵ͟ͿʹƑƌŽĚŬŝƉƌǌĞŬĂǌƵ͕ĂŽĚďŝŽƌĐČʹƐƉŽͲ
roku zarządzane przez Dyrekcję Naczelną całkowicie podporządkowaną władzom partyjnym
i państwowym.
ųĞĐǌĞŷƐƚǁŽ͘tĂǏŶǇĞůĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƵŵĞĚŝĂůŶĞŐŽƐƚĂŶŽǁŝųŽ
WŽůƐŬŝĞZĂĚŝŽʹĚŽϭϵϴϵƌŽŬƵǌĂƌǌČĚǌĂŶĞƉƌǌĞǌǇƌĞŬĐũħEĂĐǌĞůŶČĐĂųŬŽǁŝĐŝĞƉŽĚƉŽͲ
Od 1944 roku Polskie Radio uczestniczyło w indoktrynacji społeczeństwa, uprawiaƌǌČĚŬŽǁĂŶČǁųĂĚǌŽŵƉĂƌƚǇũŶǇŵŝƉĂŷƐƚǁŽǁǇŵ͘
jąc mniej lub bardziej natarczywą propagandę. Osłabła ona w okresie przełomu
1956 roku, ale radio wciąż pozostawało ważnym instrumentem propagandowego
KĚϭϵϰϰƌŽŬƵWŽůƐŬŝĞZĂĚŝŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁŝŶĚŽŬƚƌǇŶĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ƵƉƌĂͲ
oddziaływania
na społeczeństwo. W publikacji przedstawiono ten najmniej znany
ǁŝĂũČĐŵŶŝĞũůƵďďĂƌĚǌŝĞũŶĂƚĂƌĐǌǇǁČƉƌŽƉĂŐĂŶĚħ͘KƐųĂďųĂŽŶĂǁŽŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞųŽŵƵ
i często pomijany aspekt działalności Polskiego Radia na przykładzie rozgłośni reϭϵϱϲƌŽŬƵ͕ĂůĞƌĂĚŝŽǁĐŝČǏƉŽǌŽƐƚĂǁĂųŽǁĂǏŶǇŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŵƉƌŽƉĂŐĂŶĚŽǁĞŐŽ
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gionalnej w Bydgoszczy. Wykorzystano m.in. audycje z Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, dostępne od 2009 roku na portalu: www.
archiwum.radiopik.pl
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ZAPOMNIANI
KACI HITLERA
VOLKSDEUTSCHER SELBSTSCHUTZ W OKUPOWANEJ POLSCE 1939–1940.
WYBRANE ZAGADNIENIA

Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz
w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia,
red. Izabela Mazanowska, Tomasz Sylwiusz Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, 324 s.

Daniel Jonach Goldhagen uznał „zwykłych Niemców” za
„gorliwych katów Hitlera”, podkreślając, że nazizm i jego
zbrodnie były niemieckie, tzn. popełnione przez Niemców.
Z kolei Christopher Hale, unikając relatywizacji zbrodni, rozszerzył perspektywę, opisują miliony „nie-Niemców” z całej
Europy, członków SS, którzy z równą gorliwością dokonywali masowych zbrodni. Nazizm był co prawda niemiecki,
ale także europejski. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kategorię „gorliwych katów Hitlera” – członków organizacji der Volksdeutsche
Selbstschutz.
2016-04-05 22:07:28

Szczegółowa analiza organizacji skupiającej członków mniejszości niemieckiej i jej
działalności w okupowanej Polsce może nie tylko wzbogacić wiedzę faktograficzną
na temat zbrodni w okresie II wojny światowej, ale także wnieść nowe elementy
do analizy mechanizmu mobilizacji nienawiści oraz działania jednostki w systemie
totalitarnym. Praktyka wykorzystania mniejszości narodowych do przeprowadzenia
masowych zbrodni nie przeminęła wraz z XX wiekiem, lecz jest skutecznie stosowana także w czasach nam współczesnych.
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h wydarzeń w historii Polski po II wojnie
wo uważane za mało znaczący epizod w walce
arciem dwóch konkurujących sił politycznych
munistów, w Polsce Ludowej było uznawane
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WYCHODZI „TAK”
REFERENDUM Z 30 CZERWCA 1946 ROKU W POLSCE
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO

URNA TO JEST TAKI PNIAK. WRZUCISZ „NIE”, WYCHODZI „TAK”

ISBN 978-83-7629-999-0
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Krzysztof Drażba, Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”,
a wychodzi „tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku
w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego, Gdańsk
2016, 156 s. + wkładka zdjęciowa.

Referendum z 30 czerwca 1946 roku to jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski po II wojnie światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron i początkowo uważane za
mało znaczący epizod w walce o kształt powojennego państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących
sił politycznych ubiegających się o władzę w kraju. Sfałszowane przez komunistów, w Polsce Ludowej było uznawane
za mit założycielski „najszczęśliwszego ustroju ludzkości”
nad Wisłą. Publikacja odsłania kulisy i mechanizm fałszerstw wyborczych, działania aparatu represji oraz wpływ propagandy na postawy głosujących. Jednocześnie
pokazuje ostatnie próby walki o suwerenność Polski, podejmowane przez największą ówczesną partię opozycyjną – Polskie Stronnictwo Ludowe. Książka przybliża
nastroje społeczeństwa oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych
na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego.
2016-05-19 21:28:23
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Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, red. Joanna
Karbarz-Wilińska, Magdalena Nowak, Tadeusz Sucharski,
Słupsk–Gdańsk 2015, 391 s.

Niniejsza publikacja pod wspólnym tytułem Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli stanowi uwieńczenie inicjatyw naukowych pięciu instytucji: Akademii Pomorskiej
w Słupsku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł książki podkreśla
znaczenie historii dla zrozumienia relacji polsko-ukraińskich
w przeszłości, ale także dla zdiagnozowania ich obecnego
kształtu i prognozy ich przyszłego rozwoju. Prezentowana publikacja zawiera materiały będące owocem dwóch konferencji. Ma ona odzwierciedlać dialogowy ex
definitione charakter konferencji. Stąd też „klasycznym” referatom i wypowiedziom
naukowców towarzyszy zapis toczącej się podczas spotkań dyskusji, niekiedy bardzo żywej i emocjonalnej. Odpowiadające poszczególnym debatom rozdziały zostały połączone w dwie części, zatytułowane: „Polska – Ukraina. Bliskie sąsiedztwo?”
oraz „Polacy i Ukraińcy – 70 lat po tragedii wołyńskiej”. Książka zawiera streszczenia
w języku polskim i ukraińskim.
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Dariusz Nawrot, Józef Wiesław Dyskant, Amor patriae nostra lex. Rzecz o komandorze Stanisławie Mieszkowskim,
Gdańsk 2016, 112 s.
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dr Stanisław Mieszkowski – w młodości ochotnik
z najbardziej zasłużonych oficerów marynarki

kadry oficerskiej Marynarki Wojennej II RP

AMOR PATRIAE
NOSTRA LEX

Lata stalinizmu to jeden z najbardziej dramatycznych rozdziałów w dziejach polskiej Marynarki Wojennej. W tym
okresie marynarze, którzy w opinii gen. Władysława Sikorskiego „zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski”, za
wierność wartościom wyniesionym z II RP płacili najwyższą
cenę: upokorzenia, uwięzienia i śmierci.

RZECZ O KOMANDORZE STANISŁAWIE MIESZKOWSKIM
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ISBN 978-83-8098-006-8

9 788380 980068

Jedną z tragicznych ofiar stalinowskich represji był kmdr Stanisław Mieszkowski – w młodości ochotnik wojny 1920 roku,
obrońca Wybrzeża w 1939 roku oraz jeden z najbardziej zasłużonych oficerów marynarki po II wojnie światowej. W latach 1945–1950 pełnił m.in. obowiązki kapitana
portu Kołobrzeg, dowódcy Flotylli Trałowców, komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej i dowódcy Floty. Ten
nieprzeciętny oficer, do końca wierny biało-czerwonej banderze, aresztowany 20
października 1950 roku przez oficerów Zarządu Informacji Marynarki Wojennej pod
nieprawdziwym zarzutem szpiegostwa, wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego
został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 grudnia 1952 roku w więzieniu
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Losy kmdr. Mieszkowskiego pokazują tragiczne
dzieje kadry oficerskiej Marynarki Wojennej II RP w latach stalinizmu.

IPN

2016-06-14 21:25:18
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Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945–1956), red. Karol Nawrocki,
oprac. Robert Chrzanowski i in., Gdańsk 2016, 270 s.

Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945–1956) pokazuje nie tylko więzienie na Kurkowej, ale także inne miejsca powojennej kaźni,
kojarzone z UBP i Informacją Wojskową – w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie, ale i w Bytowie, Elblągu, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Miastku, Nowym
Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sławnie,
Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Rozdział „Przed czerwoną Temidą” ukazuje „wymiar
sprawiedliwości” w pierwszej powojennej dekadzie na Pomorzu Gdańskim – w rzeczywistości wymiar niesprawiedliwości i zbrodni na najlepszych Polakach, którzy
tak jak „Inka” chcieli zachować się „jak trzeba”; złowrogą Wojskową Prokuraturę
Rejonową i Prokuraturę Marynarki Wojennej, które tylko nominalnie były polskie,
a w rzeczywistości przygotowywały grunt pod zbrodnie sądowe; Wojskowy Sąd Rejonowy i Sąd Marynarki Wojennej, w których wyroki ferowali nie sędziowie, lecz UB
i Informacja Wojskowa.
W tej wędrówce po pomorskiej Golgocie poznamy areszty i więzienia karno-śledcze,
miejsca męczeństw Polaków wiernych „świętej sprawie”. Warte szczególnej uwagi
52

są rozdziały autorstwa oficera więziennictwa mjr. Waldemara Kowalskiego, który
jak nikt na Pomorzu poznał tajemnicę „dołów kryjomych”, czyli miejsc pochówków, a raczej miejsc tajnego pogrzebania naszych bohaterów (dr Jarosław Szarek,
prezes IPN).

Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego (2011–2016), red. Tomasz Sylwiusz Ceran, Bydgoszcz–
Gdańsk 2016, 220 s.
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W książce opublikowano prace nagrodzone w konkursie
historycznym „Mądra pamięć”, skierowanym do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej części publikacji grono historyków
związanych z organizacją konkursu stara się odpowiedzieć
na pytanie, na czym powinna polegać owa „mądra pamięć”.

PRACE LAUREATÓW KONKURSU HISTORYCZNEGO (2011–2016)

M Ą D R A PA M I Ę Ć

historycznych tym, że od jej

mięci Narodowej we Wrocławiu

ISBN 978-83-8098-053-2

9 788380 980532

IPN

„Mądra pamięć” różni się od innych konkursów historycznych tym, że od jej uczestników oczekuje się nie tylko zebrania wiadomości, ale – co cenne – napisania eseju zawierającego własne oceny
opisywanych wydarzeń oraz przedstawienia refleksji związanych z prezentowanymi
faktami historycznymi. Prace konkursowe zostały nagrodzone właśnie za „prywatne
myślenie”. Tytuł konkursu sugeruje przy tym pamiętanie o przeszłości, ale pamiętanie „mądre” – refleksyjne, a nie polegające na mechanicznym zapamiętaniu tego,
co się w przeszłości wydarzyło (dr Teresa Maresz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy).
2016-10-25 21:15:58
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Daniel Czerwiński, Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956,
Gdańsk 2016, 556 s.
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PIERWSZA DEKADA
APARAT BEZPIECZEŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE GDAŃSKIM
W LATACH 1945–1956

PIERWSZA DEKADA

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa był dla rządzących
powojenną Polską „mieczem i tarczą”. Jego funkcjonariusze nie tylko dostarczali informacji na temat zagrożeń czyhających na nowe władze, ale również eliminowali – często
fizycznie – przeciwników rządzącej partii. Przez wiele lat
o aparacie bezpieczeństwa wolno było pisać albo dobrze,
albo wcale. Dziś się to zmieniło.

ISBN 978-83-8098-073-0

9 788380 980730

IPN

Niniejsza publikacja szczegółowo opisuje funkcjonowanie
aparatu represji w województwie gdańskim. Jak wyglądała jego struktura? Kim byli
tworzący go ludzie? Jak odnajdywali się oni w powojennej rzeczywistości Pomorza
Gdańskiego? Co stanowiło dla nich największe wyzwanie? Jaka była skala represji
wobec społeczeństwa? W jakich warunkach przebywali więźniowie UB? Jak zapamiętały swych oprawców ofiary systemu komunistycznego? Odpowiedzi na te i na
wiele innych pytań znajdzie czytelnik w książce, która jest pierwszą tak szeroką charakterystyką działalności aparatu bezpieczeństwa na poziomie wojewódzkim.
2016-11-28 20:10:38
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święceń dla ojczyzny. W książce ukazano też dramatyczne losy innych oar komuelementy to brutalność śledztwa, rozprawa sądowa przeprowadzona z pogwałcenistycznego terroru, związanych ze sprawą Adama Dedio, której główne elementy
niem prawa i egzekucja nosząca znamiona osobistej zemsty. Badacze powojennej
to brutalność śledztwa, rozprawa sądowa przeprowadzona z pogwałceniem prakonspiracji niepodległościowej znajdą tu również wiele informacji o XII Okręgu
wa i egzekucja nosząca znamiona osobistej zemsty. Badacze powojennej konspiGdańsk (Morskim) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, znanym pod kryptoniracji
znajdą tu również wiele informacji o XII Okręgu Gdańsk
memniepodległościowej
„Semper Fidelis Victoria”.
(Morskim) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, znanym pod kryptonimem
„Semper Fidelis Victoria”.
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Izabela Mazanowska, Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie
Selbstschutz Westpreussen, Gdańsk–Warszawa 2017, 192 s.
+ wkładka zdjęciowa.
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IZABELA MAZANOWSKA

KAROLEWO 1939

Zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce to nie tylko obozy
koncentracyjne czy obozy zagłady. W pierwszych miesiącach
okupacji dziesiątki tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej zostało bestialsko zamordowanych przez swoich niemieckich
sąsiadów służących w lokalnych formacjach Selbstschutzu.
Najmniej znanym z głównych miejsc kaźni polskiej ludności
cywilnej z jesieni 1939 roku jest Karolewo w powiecie sępoleńskim. Niespełna dwudziestu członków organizacji Selbstschutz Westpreussen w ciągu 82 dni zabiło tam w brutalny
sposób co najmniej 1781 osób. Blisko 400 ofiar udało się zidentyfikować. Pierwsza
monografia dotycząca obozu w Karolewie opisuje popełnione zbrodnie nie tylko
z perspektywy ofiar, ale także sprawców – niemieckich sąsiadów. Książka prezentuje
najnowsze ustalenia dotyczące tych tragicznych wydarzeń.
ZBRODNIE W OBOZIE SELBSTSCHUTZ WESTPREUSSEN

2017-04-03 21:01:00

107

je partyjne i aparat policyjny Niemiec
dni wszystkie te placówki przestały
ztowani. Wielu z nich zamordowano,
lko nieliczni wrócili po wojnie
iecezji chełmińskiej.

Cena: 30 zł

ZAKONY MĘSKIE DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ
I ICH LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

ISBN 978-83-8098-163-8

9 788380 981638

LESZEK MOLENDOWSKI

historię osiedlenia się i działalność
mińskiej w okresie międzywojennym.
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LESZEK MOLENDOWSKI

ZAKONY MĘSKIE
DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ
I ICH LOSY W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Leszek Molendowski, Zakony męskie diecezji chełmińskiej
i ich losy w czasie II wojny światowej, Gdańsk–Warszawa
2017, 216 s. + wkładka zdjęciowa.

Niniejsza książka po raz pierwszy w polskiej historiografii
opisuje historię osiedlenia się i działalność poszczególnych
męskich zgromadzeń zakonnych w diecezji chełmińskiej
w okresie międzywojennym. Główna narracja skupia się jednak na losach zakonników przebywających w placówkach
zakonnych w momencie wybuchu II wojny światowej: franciszkanów w Gdyni, jezuitów w Gdyni i Grudziądzu, księży
misjonarzy i pallotynów w Chełmnie, michalitów i redemptorystów toruńskich, misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim
Klinczu, salezjanów z Rumi oraz werbistów z Górnej Grupy. Jeszcze w trakcie działań
wojennych we wrześniu 1939 roku instytucje partyjne i aparat policyjny Niemiec
uderzyły w polskie duchowieństwo katolickie. W ciągu kilku tygodni wszystkie te
placówki przestały istnieć, a księża i bracia zakonni zostali z nich wypędzeni lub
aresztowani. Wielu z nich zamordowano, m.in. w Piaśnicy; innych zesłano do obozów koncentracyjnych. Tylko nieliczni wrócili po wojnie do ojczyzny i zaczęli tworzyć
nową, jeszcze nie opisaną, historię diecezji chełmińskiej.
2017-09-13 21:06:03
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Cena: 35 zł

SĄDOWNICTWO W MARYNARCE WOJENNEJ
W LATACH 1945–1955

ISBN 978-83-8098-260-4

9 788380 982604

HELENA KOWALSKA
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rdziej represyjnych narzędzi terroru,
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nformacji wojskowej na politykę
ziałania aparatu represji

IPN

HELENA KOWALSKA

Helena Kowalska, Sądownictwo w Marynarce Wojennej
w latach 1945–1955, Gdańsk–Warszawa 2017, 344 s.

Książka ukazuje strukturę, obsadę personalną oraz działanie sądownictwa Marynarki Wojennej w latach 1945–1955,
począwszy od powstania Wojskowego Sądu Marynarskiego
w Gdańsku jako pierwszego sądu wojskowego na Pomorzu
Gdańskim i Szczecińskim, powołanego przez władze komunistyczne. Jego kontynuatorem był Sąd Marynarki Wojennej
w Gdyni, którego głównym celem było prowadzenie walki
z „wrogiem klasowym”. Należał od do najbardziej represyjnych narzędzi terroru, czego dowodzi analiza jego orzecznictwa, w tym szczególnie wyroków śmierci, które zapadły
w sprawach politycznych. W publikacji przedstawiono również wpływ organów informacji wojskowej na politykę karną sądownictwa Marynarki Wojennej. Książka
uzupełnia obraz działania aparatu represji na terenie Pomorza Gdańskiego.
SĄDOWNICTWO
W MARYNARCE WOJENNEJ
W LATACH 1945–1955
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Piotr Semków, W morzu twoja droga. Oficerowie, podoficerowie i marynarze MW represjonowani w czasach polskiego stalinizmu, Gdańsk–Warszawa 2017, 64 s.
Publikacja zawiera biogramy 23 oficerów, podoficerów
i marynarzy MW represjonowanych w czasach stalinowskich w Polsce i została wydana w związku z uroczystym państwowym pogrzebem kadm. Stanisława Mieszkowskiego,
kadm. Jerzego Staniewicza, kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, który odbył się w dniach 15–16 grudnia 2017 roku
w Helu i Gdyni. Organizację pogrzebu umożliwiło odnalezienie przez pracowników Biura Poszukiwań i identyfikacji IPN
szczątków komandorów, których ciała zostały potajemnie
pochowane przez komunistycznych oprawców na warszawskich Powązkach.

56

2018
Brudne wspólnoty.
wspólnoty.Przestępczość
Przestępczośćzorganizowana
zorganizowana
w PRL
w PRL
w
latach siedemdziesiątych
siedemdziesiątychi iosiemdziesiątych
osiemdziesiątychXXXXwieku,
wieku,
w latach
BRUDNE
red.
Karol
Nawrocki,
Daniel
Wicenty,
Gdańsk–Warszawa
red.
Karol
Nawrocki,
Daniel
Wicenty,
Gdańsk
–
Warszawa
WSPÓLNOTY
2018,
2018, 352
352 s.
s.
W
przestępczych
interesach „brudne
„brudne wspólnoty”
wspólnoty” łączyły
łączyły
W przestępczych interesach
pospolitych
złodziei
i
oszustów
nie
tylko
z
półświatkiem,
pospolitych złodziei i oszustów nie tylko z półświatkiem,
lecz
SB, milicjantami,
milicjantami, wojskowywojskowylecz także
także zz funkcjonariuszami
funkcjonariuszami SB,
mi,
partyjnymi
aparatczykami
oraz
peerelowskimi
mi, partyjnymi aparatczykami oraz peerelowskimi „białymi
„białymi
kołnierzykami”:
państwowej,
dykołnierzykami”: urzędnikami
urzędnikamiadministracji
administracji
państwowej,
rektorami przedsiębiorstw, pracownikami central handlu zadyrektorami przedsiębiorstw, pracownikami central handlu
granicznego i polonijnymi biznesmenami. Obserwujemy tu
zagranicznego i polonijnymi biznesmenami. Obserwujemy
zjawisko symbiozy „milicjantów i złodziei”, fikcyjne działania
tu zjawisko symbiozy „milicjantów i złodziei”, kcyjne działania operacyjne oraz
operacyjne oraz zadziwiające przypadki koncesjonowanego kapitalizmu. Książka
zadziwiające przypadki koncesjonowanego kapitalizmu. Książka Brudne wspólnoBrudne wspólnoty… zawiera teksty autorstwa historyków, socjologów, kryminoloty zawiera
teksty
autorstwa historyków,
socjologów,i syntezy,
kryminologów,
prawników
gów,
prawników
i medioznawców
– studia empiryczne
a także analizy
teoiretycznoprawne
medioznawcóworaz
– studia
empiryczne
i
syntezy,
a
także
analizy
teoretycznoprawne
medio- i kulturoznawcze. Publikację uzupełnia stenogram dysoraz
i kulturoznawcze.
PublikacjęCezarego
uzupełnia
stenogram
dyskusji
z udziałem
kusji medioz udziałem
dziennikarzy śledczych
Gmyza
i Jerzego
Jachowicza
oraz
dziennikarzy
śledczych
Cezaregoktóra
Gmyza
i Jerzego
oraz historyka
Karola
historyka
Karola
Nawrockiego,
odbyła
się wJachowicza
ramach konferencji
„Gangsterzy
która odbyła
w ramach
konferencji
„Gangsterzy
z PRL” zorganizozNawrockiego,
PRL” zorganizowanej
przezsię
gdański
oddział
IPN w kwietniu
2016 roku.
wanej przez gdański IPN w kwietniu 2016 r.
110

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W PRL
W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH I OSIEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU

endy w archiwach
marcowych z perspektywy

Cena: 50 zł

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach,
Marzec
na Politechnice
Gdańskiej widokumentach,
wstęp 1968
i opracowanie
Piotr Abryszeński
Daniel Gucewicz,
MARZEC 1968
NA POLITECHNICE
wstęp
i opracowanie 2018,
Piotr Abryszeński
i Daniel Gucewicz,
Gdańsk–Warszawa
648
s.
GDAŃSKIEJ
MARZEC 1968
W DOKUMENTACH
Gdańsk – Warszawa 2018, 648 s.
NA
POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ
Wydarzenia marcowe w Gdańsku pozostają w cieniu bruW DOKUMENTACH
talnie stłumionej
rewolty
grudniowej
i zwycięskiego
strajWydarzenia
marcowe
w Gdańsku
pozostają
w cieniu brutalnie
ku w sierpniu
1980
roku. W 1968
roku centrum
protestów
stłumionej
rewolty
grudniowej
i zwycięskiego
strajku
w sierpw 1980
Trójmieście
stanowiła
Politechnika
Gdańska, w
największa
niu
roku. W
1968 roku
centrum protestów
Trójmieuczelnia
na Wybrzeżu.
To Gdańska,
jej studenci
postanowili
poprzeć
ście
stanowiła
Politechnika
największa
uczelnia
na
protest swoich
rówieśników
z Warszawy
wyrazićswoich
swój
Wybrzeżu.
To jej studenci
postanowili
poprzećiprotest
sprzeciw wobec
zakłamania
prasyswój
i brutalności
rówieśników
z Warszawy
i wyrazić
sprzeciw milicji.
wobec Pozaciągnęli prasy
za sobą
wielu innych
młodych
mieszkańców
Trójkłamania
i brutalności
milicji.
Pociągnęli
za sobą wielu
miasta.
Punktem
kulminacyjnym
gdańskiego
Marcakulminaokazały
innych
młodych
mieszkańców
Trójmiasta.
Punktem
się największe
w skali
kraju
zamieszki,
do jakich w
doszło
w rejonie
Politechniki
15
cyjnym
gdańskiego
Marca
okazały
się największe
skali kraju
zamieszki,
do jakich
marca 1968
roku.Politechniki
Uczestniczyło
w nich1968
20 tysięcy
osób. Niniejsza
doszło
w rejonie
15 marca
roku. Uczestniczyło
w relacja
nich 20zawiera
tysięcy
283 dokumenty
i jest efektem
szerokiej
i zbiorach
prywatosób.
Niniejsza publikacja
zawiera
283 kwerendy
dokumentywi archiwach
jest efektem
szerokiej
kwenych.
Stanowi
pierwszą
próbę
przedstawienia
wydarzeń
marcowych
z
perspektywy
rendy w archiwach i zbiorach prywatnych. Stanowi pierwszą próbę przedstawienia
jednej uczelni.
wydarzeń
marcowych z perspektywy jednej uczelni.
111

MARZEC 1968 NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

rewolty grudniowej
ów w Trójmieście stanowiła
stanowili poprzeć protest
a prasy i brutalności
Punktem kulminacyjnym
h doszło w rejonie

IPN

2018-03-07 16:33:37

57
51

112

ntrum poruszenia społeczno-politycznego
ń marcowych 1968 roku, było podobnie.

ISBN 978-83-8098-404-2

9 788380 984042

Cena: 30 zł

M A R Z E C 1 9 6 8 NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ OCZAMI UCZESTNIKÓW
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u dyskusyjnego autorzy przedstawiają
wy kadry naukowej, a także represje
sprawiedliwości i aparat bezpieczeństwa.
siłkując się dokumentami źródłowymi.
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MARZEC 1968
NA POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ
OCZAMI UCZESTNIKÓW

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników, red. Katarzyna Konieczka, Gdańsk–Warszawa 2018,
256 s. + 16 stron wkładki zdjęciowej.

W październiku 1956 roku Politechnika Gdańska stała się
centrum poruszenia społeczno-politycznego w Trójmieście.
Dwanaście lat później, podczas tzw. wydarzeń marcowych
1968 roku, było podobnie. To właśnie jej studenci zaprotestowali jako pierwsi.
Niniejsza publikacja została przygotowana przez uczestników tamtych wydarzeń, ówczesnych studentów Politechniki.
W unikalnej formie swoistego panelu dyskusyjnego autorzy
przedstawiają w niej przebieg protestów, sytuację na uczelni, zachowania i postawy kadry naukowej, a także represje zastosowane wobec nich
przez władze Politechniki, wymiar sprawiedliwości i aparat bezpieczeństwa. Czynią
to na podstawie własnych wspomnień, nierzadko posiłkując się dokumentami źródłowymi. Starają się również przedstawić własną ocenę protestów.
2018-03-19 22:18:44
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Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach, koncepcja i opieka naukowa Igor Hałagida, wstęp
Piotr Brzeziński, opracowanie biogramów i relacji Arkadiusz Kazański, Gdańsk–Warszawa 2018, 48 s. + wkładka
zdjęciowa i płyta DVD.

Wydawnictwo okolicznościowe, przygotowane w związku
z 40. rocznicą utworzenia WZZ, jest dziełem zespołu pracowników gdańskiego oddziału IPN. Publikacja zawiera relacje
działaczy WZZ na temat powstania organizacji, a także na
temat strajków sierpniowych. Uzupełnieniem są biogramy
działaczy WZZ, wybór materiałów źródłowych oraz zdjęć.
Do wydawnictwa dołączona jest płyta z relacjami kilkunastu działaczy Wolnych Związków Zawodowych, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa
Wyszkowskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy,
Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego.
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TOMASZ SYLWIUSZ CERAN PATEREK 1939 ZBRODNIA I PAMIĘĆ / CRIME AND MEMORY

Nakle nad Notecią i Paterku prymasa Polski
dzie męczennikom za wiarę i ojczyznę. Paterek 1939.
onad dwustu osób zamordowanych przez Niemców
e trafił do rąk Prymasa i jest przechowywany
ca. Publikujemy go w niezmienionej formie,
racowaniem naukowym.

odni pomorskiej 1939 r. – pierwszego ludobójstwa
. Na Pomorzu jej ofiarą padło wielu przedstawicieli
ęża, ale także rolnicy i robotnicy, pomorscy Żydzi,
r zbrodni pomorskiej 1939 r. szacuje się na 30 tys.
do historiografii polskiej i międzynarodowej.

Primate of Poland Card. Stefan Wyszyński’s visit in
he martyrs for the faith and country: Paterek 1939.
war exhumation of over two hundred people murdered
known, the album did not find its way into the hands
St. Lawrence Parish in Nakło. We publish it unchanged
extensive scientific study.

part of the 1939 Pomerania crime – the first genocide
World War. In Pomerania, it took the lives of many
, priests, as well as farmers and labourers, Pomeranian
r of victims of the 1939 Pomerania crime is estimated
nternational historiography is therefore justified.

ISBN 978-83-8098-432-5
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TOMASZ SYLWIUSZ CERAN

PATEREK
1939
ZBRODNIA I PAMIĘĆ / CRIME AND MEMORY

Tomasz Sylwiusz Ceran, Paterek 1939. Zbrodnia i pamięć
/ Paterek 1939. Crime and memory, Bydgoszcz–Gdańsk–
Warszawa 2018, 224 s. + 59 stron wkładki zdjęciowej.
(książka w językach polskim i angielskim)

Zbrodnia niemiecka w Paterku to istotny fragment zbrodni
pomorskiej 1939. Prezentowana publikacja to pierwsza całościowa próba opisu zbrodni. W pracy opublikowano album
W hołdzie męczennikom za wiarę i ojczyznę. Paterek 1939,
przygotowany w 1971 roku przez ks. Ignacego Klimackiego z okazji wizyty w Nakle
nad Notecią i Paterku prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

IPN
9 788380 984325

Cena: 30 zł
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Daniel Wicenty, Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Gdańsk–
Warszawa 2018, 512 s.

Współczesna publicystyka i publiczne dyskusje na temat
Służby Bezpieczeństwa pełne są uproszczeń i schematycznych ocen. Według jednych SB była organizacją niezwykle
sprawną i wszechwładną, zdaniem innych – skorumpowaną
jak cały system PRL. Autor włącza się do tej dyskusji, proponując ujęcie interdyscyplinarne, łączące badania historyczne z analizą socjologiczną. Opisuje różnorodne typy zjawisk,
które można zbiorczo nazwać dysfunkcjami Służby Bezpieczeństwa, a następnie szuka odpowiedzi na pytanie, które z tych nich miały charakter strukturalny.

116

Jolanta Musiał, Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony. historia kariery politycznej Kazimierza Rusinka, Gdańsk–Warszawa 2018, 312 s. + 8 stron wkładki zdjęciowej.

Książka prezentuje działalność polityczną Kazimierza Rusinka, przedwojennego socjalisty, który po wojnie przystąpił
do „lubelskiej” PPS, a następnie został prominentnym działaczem PZPR i sprawował różne funkcje państwowe, m.in.
ministra pracy i opieki społecznej w latach 1947–1952 oraz
wiceministra kultury i sztuki w latach 1958–1971. Autorka
stara się ustalić, w jakim stopniu pochodzenie społeczne,
wykształcenie i najbliższe otoczenie wpłynęły na wybór drogi życiowej Rusinka. W publikacji sporo uwagi poświęcono jego aktywności w PPS,
zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach 1945–1948.
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WITOLD KONOPKA
WITOLD KONOPKA

1883–1944), członka Zgromadzenia Księży
go losy na tle kolejnych epok (okres zaborów,
wojna światowa), ukazując wpływ tzw. wielkiej
owieństwa polskiego w czasie II wojny światowej
na temat osób duchownych, które stały się ofiarami
ą szczegółowe analizy statystyczne dotyczące strat
i, za mało uwagi poświęca się zaś konkretnym
uluje zmianę tego paradygmatu badawczego.

BRAT LUDWIK
MUZALEWSKI
(1883–1944)

BRAT LUDWIK MUZALEWSKI (1883–1944)

ŻYCIE – POSŁUGA – MĘCZEŃSTWO

ISBN 978-83-8098-512-4

Zapraszamy:
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Witold Konopka, Brat Ludwik Muzalewski (1883‒1944).
Życie – posługa – męczeństwo, Gdańsk–Warszawa 2019,
96 s. + 8 s. wkładki zdjęciowej.
Publikacja opisuje życie brata Ludwika Muzalewskiego
(1883–1944), członka Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Autor w sposób szczegółowy przedstawił jego losy na tle kolejnych epok (okres zaborów, I wojna światowa, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa), ukazując wpływ
tzw. wielkiej polityki na losy głównego bohatera.

9 788380 985124

Cena: 15 zł

IPN
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Piotr Brzeziński, Zwijanie sztandaru. Komitet Wojewódzki
PZPR w Gdańsku w latach 1975–1990, Gdańsk–Warszawa
2019, 472 s. + 48 s. wkładki zdjęciowej.
Książka drobiazgowo odtwarza erozję partii komunistycznej.
Ukazuje ją zarówno z perspektywy całej Polski, jak i Gdańska – miasta, w którym w grudniu 1970 roku zbuntowani robotnicy podpalili siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
a dziesięć lat później założyli NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie to ponadczasowa opowieść o mechanizmach władzy
i przestroga przed tym, jaki los spotyka zdemoralizowane elity polityczne, które lekceważą odczucia zwykłych obywateli.
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Mateusz Kubicki, Kapitan ostatni opuszcza swój statek...
Józef Władysław Bednarz (1879–1939), Gdańsk–Warszawa
2019, 104 s. + 16 s. wkładki zdjęciowej.
Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym próba odtworzenia całościowego życiorysu nieznanej szerzej postaci Józefa Bednarza – bojownika PPS walczącego o wolność
ojczyzny, lekarza psychiatry, od 1933 roku dyrektora Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu nad Wisłą, jednej
z ofiar „Intelligenzaktion” na Pomorzu Gdańskim.

Irena Jabłońska-Kaszewska, Ze wspomnień gdańskiej lekarki, Gdańsk–Warszawa 2019, 240 s. i 16 s. wkładki zdjęciowej.

Wspomnienia Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej (1927–2014)
to opowieść obejmująca kilka epok w dziejach naszego kraju. Autorka przyszła na świat w rodzinie gdańskiej Polonii,
w środowisku świadomym swojej tożsamości i polskości.
Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu. Kolejne rozdziały wiodą czytelnika przez lata
trzydzieste aż po dramat 1 września 1939 roku, chaos ewakuacji i pierwszych tygodni wojny. Lata okupacji rodzina
Jabłońskich spędza w Toruniu, a po zakończeniu wojny
w 1945 roku wraca do Gdańska. Tłem opowieści o życiu prywatnym jest historia
odradzającej się gdańskiej Akademii Lekarskiej (od 1950 roku Akademii Medycznej),
w której autorka przepracowała niemal pięć dekad.
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Mateusz Kubicki, Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim
1939‒1940, Gdańsk–Warszawa 2019, 424 s.
Las Szpęgawski, leżący na północny wschód od Starogardu
Gdańskiego, to jedno z najważniejszych miejsc na mapie
zbrodni pomorskiej 1939. Już 2 września 1939 roku. Niemcy
rozpoczęli tam masowe egzekucje, które trwały do stycznia
1940 roku. W lesie zabijano nie tylko mieszkańców Starogardu i pobliskich wsi, lecz także Tczewa, Pelplina, Gniewa
i Skórcza.
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Pomorscy Ojcowie Niepodległości. Historia i pamięć, red.
Krzysztof Drażba, IPN, Radio Gdańsk, Gdańsk 2019, 60 s.
Książka prezentuje życiorysy wybitnych polskich patriotów
działających na rzecz niepodległości i polskości Pomorza
do końca wieku XIX, a także polskich gdańszczan w Wolnym Mieście Gdańsku. Wszyscy oni są bohaterami audycji Polskiego Radia „Pomorzanie polskiej niepodległości”.
W publikacji zamieszczono 33 biogramy, a także audycje,
które znajdują się na dołączonej do wydawnictwa pamięci
USB. Programów można posłuchać również bezpośrednio
poprzez kody QR umieszczone w publikacji. Wśród opisanych postaci znaleźli się m.in. Antoni Abraham, ks. Feliks
Bolt, Józef Haller, ks. Józef Wrycza, Balbina i Michał Bellwonowie, Alf Liczmański.
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Daniel Gucewicz, Kalwaryjska rebelia. Z historii wybranych
sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski ludowej, Gdańsk‒Warszawa 2020, 368 s.
Na Pomorzu Gdańskim od stuleci panowała głęboko zakorzeniona tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych.
Po II wojnie światowej nieuchronnie musiała się ona skonfrontować z systemem komunistycznym, dążącym do laicyzacji i ateizacji polskiego społeczeństwa, co oznaczało również walkę z publicznymi przejawami religijności.

Z punktu widzenia władz szczególnym zagrożeniem były doroczne odpusty przyciągające tysiące osób, organizowane
w sanktuariach kaszubsko-pomorskich: w Świętym Wojciechu, Piasecznie, Sianowie, Swarzewie, Wejherowie, Wielu i Matemblewie. Zdaniem wrogów Kościoła duchowieństwo wykorzystywało owe uroczystości do buntowania wiernych przeciw
nowemu porządkowi.
Książka przedstawia różne oficjalne inicjatywy i działania skierowane przeciwko
owej „kościelnej rebelii”. Mimo dużego nakładu środków władze nie zdołały jednak
trwale ograniczyć ruchu pątniczego ani zmniejszyć siły oddziaływania wspomnianych miejsc.
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„Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (...) z wolnym dostępem do morza”
Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918–1920

„Należy stworzyć niepodległe
państwo polskie (...) z wolnym
dostępem do morza”
Powrót Pomorza i Kujaw
do Polski 1918–1920

Kamila Churska-Wołoszczak, Barbara Męczykowska, „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie [...] z wolnym
dostępem do morza”. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski
1918–1920, Gdańsk–Bydgoszcz 2020, 153 s.
Publikacja jest rozszerzoną wersją wystawy o tym samym tytule, której odsłonięcie nastąpiło w największych miastach
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w listopadzie 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zawartość ekspozycji wzbogacono o nieprezentowane wcześniej fotografie, fragmenty wspomnień
i artykułów prasowych. Wraz z albumem przygotowany został katalog wystawy, który zawiera dodatkowo kartę pracy
opracowaną przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak (Delegatura IPN w Bydgoszczy).
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Materiały edukacyjne i popularyzatorskie
Od 2013 roku Centrala IPN opublikowała kilkadziesiąt popularnonaukowych opracowań biograficznych z serii Patroni naszych ulic i Bohaterowie Niepodległej. Kilka spośród nich dotyczy w bardzo dużym stopniu terenu działania Oddziału IPN
w Gdańsku, a ich autorzy są pracownikami oddziału lub z nim współpracują. Są to
następujące pozycje:
• Jan Daniluk, Obrońcy Poczty Polskiej, Warszawa 2014.
• Marzena Kruk, Grzegorz Berendt, Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (1928–1946),
Warszawa 2014.
• Arkadiusz Kazański, Anna Walentynowicz (1929–2010), Warszawa 2015.
• Katarzyna Minczykowska, Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo” (1909–2009),
Warszawa 2015.
• Krzysztof Osiński, Marian Rejewski (1905–1980), Warszawa 2015.
• Krzysztof Osiński, Leszek Biały „Jakub” (1919–1945), Warszawa 2017.
• Krzysztof Korda, Ksiądz Józef Wrycza, Warszawa 2019.
• Bartosz Januszewski, Mariusz Zaruski, Warszawa 2020.
• Barbara Męczykowska, Józef Haller, Warszawa 2020.
• Arkadiusz Kazański, Jan Piotr Koziatek, Warszawa 2020.
• Arkadiusz Kazański, Alina Pienkowska-Borusewicz, Warszawa 2020.
• Maja Lubiejewska-Chilicka, Maryla Płońska, Warszawa 2020.
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Szanowni Państwo,
wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pra
cujemy, patronują postaci historyczne. Wśród nich są
także osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach
Polski XX w. Wybór patronów przestrzeni, w której
żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości histo
rycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których
chcemy się odwoływać.
Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje
nazwisko wymieniamy, podając przy różnych oka
zjach własny adres.
Niniejsza broszura przybliży Państwu postać Da
nuty Siedzikówny „Inki”. Została wydana w ramach
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Instytutu Pamięci
Narodowej, który od wielu lat podejmuje działania
na rzecz poprawy stanu świadomości historycznej
Polaków.
Zachęcam do lektury. Warto poznać historię czło
wieka, którego nazwisko widzimy co dzień na tablicz
ce z nazwą naszej ulicy.
dr Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

OBROŃCY POCZTY POLSKIEJ
W GDAŃSKU

Danuta Siedzikówna „Inka”
(1928–1946)

Inka_nazwy ulic 155x225_02.indd 2-3
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Generał brygady
Elżbieta Zawacka „Zo”
(1909–2009)

przedstawia postacie, które uczestniczyły
eczypospolitej w różnych okresach jej naj8, podczas walk o granice polski odrodzonej
atowej i na koniec – w dobie Solidarności.
oizmu osób oraz czynów związanych z boów. Niemniej ważna jest prezentacja wzorca
odległości i wolności polski. w książkach
nie znanych i tych bohaterów Niepodległej,
mniane, warto przypomnieć. Są pośród nich
mii błękitnej, członkowie pow, uczesth, zrywów powstańczych w wielkopolsce
dziemia niepodległościowego lat ii wojny
, wreszcie ludzie Solidarności.

Marian Rejewski
(1905–1980)

Seria „bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły
w zmaganiach o niepodległość rzeczypospolitej w różnych okresach jej najnowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice polski odrodzonej
1918–1921, w czasie ii wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności.

Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z bohaterskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności polski. w książkach
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej,
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich

żołnierze legionów polskich i błękitnej armii, członkowie pow, uczestnicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w wielkopolsce
i na górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat ii wojny
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.

AlinA PienkowskA-Borusewicz

JAN PIOTR KOZIATEK
Arkadiusz Kazański

BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII POLSKI

Leszek Biały „Jakub”
(1919–1945)

bohaterowie
Niepodległej

Arkadiusz Kazański

BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII POLSKI

bohaterowie
Niepodległej
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Z inicjatywy Oddziału IPN w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy zostały wydane
następujące materiały popularyzatorskie.
Zbrodnia pomorska, Warszawa 2018, 48 s.
Broszura Zbrodnia pomorska została przygotowana przez
pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy: dr. Tomasza
Cerana i dr Izabelę Mazanowską, a także przez dr Monikę
Tomkiewicz z Oddziału IPN w Gdańsku. Recenzentem publikacji był dr Marcin Przegiętka. Broszura dostępna w językach
polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Bartosz Januszewski, Eugeniusz Bodo. Z Wielkiego ekranu
w otchłań GUŁAG-u, Gdańsk 2018, 30 s.
Publikacja poświęcona największemu gwiazdorowi kina II
Rzeczypospolitej, zamordowanemu przez Sowietów w 1943
roku. Wydana z okazji 75. rocznicy śmierci artysty. Jest uzupełniającym materiałem edukacyjnym do wystawy Kino
i teatr pod okupacją. Polskie środowisko teatralne i filmowe
w czasie II wojny światowej, przygotowanej przez OBEN IPN
w Gdańsku w 2017 roku.

Wołyń 1943 Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945
Świadectwa, Gdańsk 2019, 80 s.

WOŁYŃ
1943
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Broszura przygotowana przez pracowników Oddziału IPN
w Gdańsku: Katarzynę i Karola Lisieckich, zawierająca relacje ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Wydana i opracowana przez
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Zbrodnia pomorska 1939. Materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2019
Z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej Biuro Badań Historycznych razem z Biurem Edukacji
Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy przygotowało tekę edukacyjną Zbrodnia pomorska
1939. Wydawnictwo powstało głównie z myślą o nauczycielach historii szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, choć być może zainteresuje także osoby z innych regionów Polski.
Barbara Męczykowska, Antoni Abraham, Gdańsk 2020, 12 s.
Publikacja przedstawia burzliwy życiorys najsłynniejszego
„Kaszuby” – Antoniego Abrahama, który, działając na różnych
płaszczyznach, rozpalał ducha narodowego Kaszubów w walce o niepodległość. Był gorącym orędownikiem przyłączenia
Przymorza do Polski po I wojnie światowej – w tym celu
przedarł się przez kordon graniczny i uczestniczył w konferencji pokojowej w Wersalu, a później w zaślubinach Polski
z morzem w Pucku. Już za życia stał się legendą, a po śmierci
nazwano go „królem” Kaszubów.

Korzenie i praktyka totalitaryzmu. Wypisy źródłowe, koncepcja Paweł Błażewicz, Iwona Demczyszak, Grzegorz Łeszczyński, Tomasz Panfil, teksty źródłowe wybrał i opracował
Bartosz Januszewski, Gdańsk 2020, 50 s.
Publikacja prezentuje szerokie spektrum dokumentów, wypowiedzi oraz tekstów, które są interesującym punktem wyjścia
do nauczania o XX-wiecznych totalitaryzmach i zrozumienia
ich istoty. Zaprezentowane w publikacji teksty to opatrzone
komentarzami historycznymi wypowiedzi teoretyków i praktyków ustroju totalitarnego w jego trzech zbrodniczych odmianach (sowiecki komunizm, niemiecki narodowy socjalizm
i ukraiński nacjonalizm integralny). Wydawnictwo jest próbą
źródłowej analizy pojęcia totalitaryzmów, widzianych z perspektywy filozoficznej,
ideologicznej i socjologicznej, a także chronologicznej (oświecenie, wiek XIX, wiek
XX, perspektywy na przyszłość). Pod każdym z tekstów znajdują się pytania i zagadnienia problemowe do omówienia na lekcji.

67

Piotr Szubarczyk, „Senator ludu pomorskiego”. Ksiądz Feliks
Bolt (7 I 1864 – 7 IV 1940), Warszawa 2020, 32 s.
Publikacja poświęcona postaci ks. Feliksa Bolta – człowieka
wielu talentów, w czasie zaborów zaangażowanego w działalność społeczną, gospodarczą i polityczną ukierunkowaną
na odzyskanie niepodległości, a w II Rzeczypospolitej posła,
senatora i społecznika. Po wybuchu II wojny światowej został
aresztowany i skierowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie poniósł śmierć.

Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni
Tobie. O zbrodni katyńskiej. Materiał edukacyjny, Gdańsk
2020, 32 s.
Materiał adresowany do nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych zawiera podstawowe informacje dotyczące Zbrodni Katyńskiej przedstawione w formie pytań
i odpowiedzi. Całość uzupełniają mapy, archiwalne zdjęcia,
biogramy ofiar oraz opisy miejsc pamięci.
ŚPIJ KOLEGO W CIEMNYM GROBIE,
NIECH SIĘ POLSKA PRZYŚNI TOBIE
O ZBRODNI KATYŃSKIEJ
MATERIAŁ EDUKACYJNY

„Ocalić od zapomnienia...”. Sylwetki polskich jeńców wojennych obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku
zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku, upamiętnionych w Kadynach koło Elbląga w 80. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej, Gdańsk 2020, 60 s.

OCALIĆ
OD ZAPOMNIENIA...
Sylwetki polskich jeńców wojennych
obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku
zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku,
upamiętnionych w Kadynach koło Elbląga
w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Publikacja przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN w Gdańsku. Biogramy zawarte w publikacji
zostały opracowane na podstawie publikacji: Ocaleni z niepamięci. Losy polskich jeńców wojennych obozów NKWD
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, oprac. M. Herman,
Jadwiga Lipińska, Emilia Maćkowiak, Celina Riedl, Maria
Urbanowicz, Barbara Ząbczyk-Chmielewska, red. E. Rusak,
Gdańsk 2001.
Kalendarz przygotowany przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Koncepcja i koordynacja:
Krzysztof Drażba
Opracowanie merytoryczne i konsultacja historyczna:
prof. zw. dr hab. Aleksander Smoliński
Ilustracje, projekt graficzny, DTP:
Zenon Pecko
Recenzent:
dr hab. Tomasz Strzeżek
Redakcja i korekta:
Anna Świtalska-Jopek
Partner wydawnictwa:
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

Materiały ze zbiorów:
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Narodowego Archiwum Cyfrowego
Studium Polski Podziemnej w Londynie
Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
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gionalna związana jest z historią ogólnopolską. Gra uczy patriotyzmu i szacunku dla
ƐŝħǌƚĞƌĂǍŶŝĞũƐǌŽƑĐŝČŝũĂŬďĂƌĚǌŽŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůŶĂǌǁŝČǌĂŶĂũĞƐƚǌŚŝƐƚŽƌŝČŽŐſůŶŽͲ
„małej” i „dużej” Ojczyzny, szczególnie dla osób, które w obronie Bydgoszczy i Polski
ƉŽůƐŬČ͘'ƌĂƵĐǌǇƉĂƚƌŝŽƚǇǌŵƵŝƐǌĂĐƵŶŬƵĚůĂͣŵĂųĞũ͟ŝͣĚƵǏĞũ͟KũĐǌǇǌŶǇ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞ
poświęciły życie. Wreszcie Bydgoskie ścieżki pamięci… to gra edukacyjna zarówno
ĚůĂŽƐſď͕ŬƚſƌĞǁŽďƌŽŶŝĞǇĚŐŽƐǌĐǌǇŝWŽůƐŬŝƉŽƑǁŝħĐŝųǇǏǇĐŝĞ͘tƌĞƐǌĐŝĞǇĚŐŽƐŬŝĞ
o przeszłości, jaki i o współczesnej Bydgoszczy.
ƑĐŝĞǏŬŝƉĂŵŝħĐŝ͙ƚŽŐƌĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĂŶŝĞƚǇůŬŽŽƉƌǌĞƐǌųŽƑĐŝ͕ĂůĞƚĂŬǏĞŽǁƐƉſųĐǌĞƐŶĞũ
Gra ma trzy poziomy trudności. Zaczyna się od gry memory, która polega na odszukiwaniu identycznych par kart. W najtrudniejszej wersji uczniowie muszą na mapie
ǇĚŐŽƐǌĐǌǇ͘
znaleźć
miejsca ƚƌƵĚŶŽƑĐŝ͘
pamięci. ĂĐǌǇŶĂ Ɛŝħ ŽĚ ŐƌǇ ŵĞŵŽƌǇ͕ ŬƚſƌĂ ƉŽůĞŐĂ ŶĂ
'ƌĂ określone
ŵĂ ƚƌǌǇ ƉŽǌŝŽŵǇ
ŽĚƐǌƵŬŝǁĂŶŝƵŝĚĞŶƚǇĐǌŶǇĐŚƉĂƌŬĂƌƚ͘tŶĂũƚƌƵĚŶŝĞũƐǌĞũǁĞƌƐũŝƵĐǌŶŝŽǁŝĞŵƵƐǌČŶĂ
ŵĂƉŝĞǌŶĂůĞǍđŽŬƌĞƑůŽŶĞŵŝĞũƐĐĂƉĂŵŝħĐŝ͘
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Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX
Jak często, idąc do szkoły, sklepu czy pracy, mijamy pomniki i tablice pamiątkowe? Czy zwracamy
uwagę na miejsca pamięci narodowej? Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – Delegatura
w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta
Torunia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowali planszową grę edukacyjną Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX. Grę przygotowano głównie z myślą
o uczniach toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; trzy warianty przeprowadzenia rozgrywki sprawiają jednak, że mogą po nią
sięgnąć także dorośli. Gra nie tylko dostarcza rozrywki, ale także przekazuje konkretną wiedzę historyczną o dziejach Torunia i Polski w minionym
stuleciu. Pokazuje, jak przeszłość styka się z teraźniejszością i jak ściśle historia regionalna wiąże się z historią ogólnopolską. Uczy patriotyzmu i szacunku dla „małej”
i „dużej” Ojczyzny. Wreszcie, Toruńskie ścieżki pamięci… to gra edukacyjna zarówno
o przeszłości, jaki i o współczesnym Toruniu.

Dwie drogi – jedna Niepodległa
Gra Dwie drogi – jedna Niepodległa
wspomaga ucznia w osiąganiu założonych celów kształcenia historycznego: dostarcza wiadomości dotyczących m.in. życia i działalności politycznej Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego; wspiera proces uczenia
się, analizy historycznej, hierarchizacji wydarzeń, oceny skutków decyzji
i działań bohaterów gry; uczy formułowania i uzasadniania sądów, a także
samodzielnego docierania do informacji i ich selekcji oraz umiejętności korzystania
z różnorodnych źródeł (np. ikonograficznych i kartograficznych). Gra przeznaczona
jest dla uczniów klas VI–VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
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tz^dtz
ĚŽϮϬϬϴ
• ͻDni
„Solidarności”
Ŷŝͣ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͟
• ͻTwarze
aleksandrowskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945–1990
dǁĂƌǌĞĂůĞŬƐĂŶĚƌŽǁƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝ͘<ĂĚƌĂŬŝĞƌŽǁŶŝĐǌĂϭϵϰϱʹϭϵϵϬ
dǁĂƌǌĞůŝƉŶŽǁƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝ͘<ĂĚƌĂŬŝĞƌŽǁŶŝĐǌĂϭϵϰϱʹϭϵϵϬ
• ͻTwarze
lipnowskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945–1990
DŝĞĐǌƌĞǁŽůƵĐũŝ͘dǁĂƌǌĞďǇĚŐŽƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝϭϵϰϱʹϭϵϵϬ
• ͻMiecz
rewolucji. Twarze bydgoskiej bezpieki 1945–1990
ͻ
>ƵĚǌŝĞĞůďůČƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝϭϵϳϱʹϭϵϵϬ
• Ludzie elbląskiej bezpieki 1975–1990
^ĞƌĐĞĚůĂƉĂƌƟŝďŝũČĐĞ͘>ƵĚǌŝĞŐĚĂŷƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝϭϵϰϱʹϭϵϵϬ
• ͻSerce
dla partii bijące. Ludzie gdańskiej bezpieki 1945–1990
ͻ
>ƵĚǌŝĞůħďŽƌƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝϭϵϰϱʹϭϵϵϬ
• Ludzie lęborskiej bezpieki 1945–1990
>ƵĚǌŝĞƐųƵƉƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝϭϵϳϱʹϭϵϵϬ
• ͻLudzie
słupskiej bezpieki 1975–1990
ͻ dǁĂƌǌĞƚŽƌƵŷƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝ
• Twarze toruńskiej bezpieki
ͻ dǁĂƌǌĞǁųŽĐųĂǁƐŬŝĞũďĞǌƉŝĞŬŝ
• Twarze włocławskiej bezpieki
ͻ WƌǌĞĐŝǁŬŝůŬƵŵǇƑůŽŵ͙ĐŽŶŝĞŶŽǁĞ͘WƌŽĐĞƐǇŬƌĂũŽǁĐſǁǌĂŬŽŶƚĂŬƚǇ
• Przeciw
kilku myślom… co nienowe. Procesy krajowców za kontakty z paryską
ǌƉĂƌǇƐŬČͣ<ƵůƚƵƌČ͟
„Kulturą”
ͻ ϮϱͲůĞĐŝĞŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽƉƌŽƚĞƐƚƵƚŽƌƵŶŝĂŶƉƌǌĞĐŝǁŬŽǁƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵƐƚĂŶƵ
• 25-lecie
obywatelskiego protestu torunian przeciwko wprowadzeniu stanu woǁŽũĞŶŶĞŐŽ͘dŽƌƵŷϭŝϯŵĂũĂϭϵϴϮƌ͘
jennego. Toruń 1 i 3 maja 1982 roku.
ͻ ZŽǌƉŽǌŶĂǁĂđʹǁǇŬƌǇǁĂđʹǌĂƉŽďŝĞŐĂđ͘WŽĚŽŬŝĞŵďĞǌƉŝĞŬŝ͘^ϭϵϱϲʹϭϵϴϵ
• Rozpoznawać – wykrywać – zapobiegać. Pod okiem bezpieki. SB 1956–1989
ͻ ͣĂƑǁŝħƚČƐƉƌĂǁħ͘͟ŽųŶŝĞƌǌĞͣBƵƉĂƐǌŬŝ͟
• „Za świętą sprawę”. Żołnierze „Łupaszki”
ͻ ^ĂŶŝƚĂƌŝƵƐǌŬĂͣ/ŶŬĂ͟ŝŵųŽĚǌŝďŽŚĂƚĞƌŽǁŝĞƌŵŝŝ<ƌĂũŽǁĞũ
• Sanitariuszka „Inka” i młodzi bohaterowie Armii Krajowej
ͻ ^ƚĂŶǁŽũĞŶŶǇʹƐƉŽũƌǌĞŶŝĞƉŽϮϬůĂƚĂĐŚ
• Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach
ͻ 'ƌƵĚǌŝĞŷϭϵϳϬʹ'ĚĂŷƐŬʹ'ĚǇŶŝĂ
• ͻGrudzień
1970 – Gdańsk – Gdynia
tŝħǌŝĞŶŝĞǁ'ĚĂŷƐŬƵʹǁŝĞŬǁĚǌŝĞũĂĐŚŵŝĂƐƚĂ
• ͻWięzienie
w Gdańsku – wiek w dziejach miasta
WŽůƐŬŝĞĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏŝƐǌŬŽųǇŶĂƚƵųĂĐǌǇĐŚƐǌůĂŬĂĐŚϭϵϯϵʹϭϵϰϴ͘ŵĂƚĞƌŝĂųſǁDĂƌŬĂEĞǇͲ<ƌǁĂǁŝĐǌĂ
• Polskie
dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1948. Z materiałów
Ney-Krwawicza
ͻMarka
tǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂŝƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂWŽůƐŬŝĞŐŽWĂŷƐƚǁĂWŽĚǌŝĞŵŶĞŐŽ͘ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ
• „ADĂƌŬĂEĞǇͲ<ƌǁĂǁŝĐǌĂ
kiedy przyjdzie wiosna…”. Wojskowa Służba Polek – od Emilii Plater do Danki
Siedzikówny
„Inki”
ͻ ͣŬŝĞĚǇƉƌǌǇũĚǌŝĞǁŝŽƐŶĂ͘͘͘͘͟tŽũƐŬŽǁĂ^ųƵǏďĂWŽůĞŬʹŽĚŵŝůŝŝWůĂƚĞƌĚŽ
• Filomaci
starogardzcy 1951. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa po II
ĂŶŬŝ^ŝĞĚǌŝŬſǁŶǇͣ/ŶŬŝ͟
wojnie
światowej
ͻ &ŝůŽŵĂĐŝƐƚĂƌŽŐĂƌĚǌĐǇϭϵϱϭ͘ŶƚǇŬŽŵƵŶŝƐƚǇĐǌŶĂŬŽŶƐƉŝƌĂĐũĂŵųŽĚǌŝĞǏŽǁĂ
• Ofiary
Grudnia ’70
ƉŽ//ǁŽũŶŝĞƑǁŝĂƚŽǁĞũ
KĮĂƌǇ'ƌƵĚŶŝĂ͛ϳϬ
• ͻRysunki
sprzed ćwierć wieku. Grafiki Jacka Fedorowicza
ZǇƐƵŶŬŝƐƉƌǌĞĚđǁŝĞƌđǁŝĞŬƵ͘'ƌĂĮŬŝ:ĂĐŬĂ&ĞĚŽƌŽǁŝĐǌĂ
• ͻMowa
murów – dwudziesta piąta rocznica strajków sierpniowych w Gdyni
ͻ DŽǁĂŵƵƌſǁʹĚǁƵĚǌŝĞƐƚĂƉŝČƚĂƌŽĐǌŶŝĐĂƐƚƌĂũŬſǁƐŝĞƌƉŶŝŽǁǇĐŚǁ'ĚǇŶŝ
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2009
Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 roku
(20 plansz)

Pierwsza odsłona.

1

Okupacja niemiecka na
Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Okupacja niemiecka na terenie Kaszub i Kociewia w 1939
roku miała inny charakter niż powszechnie znana polityka
prowadzona przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Wystawa zawiera wprowadzenie historyczne oraz
omawia wybrane aspekty polityki okupacyjnej: aresztowania, wysiedlenia, egzekucje, obóz Stutthof, eksterminację
elit, wywłaszczenia, roboty przymusowe i germanizację.

Niemiecka mapa z 1940 r. ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu
południowym
(30 plansz)

2

Na wystawie przedstawiono zdjęcia i dokumenty obrazujące
bezprawny i wyjątkowo brutalny system rządów okupacyjnych zaprowadzonych przez Niemców w 1939 roku na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Na
potrzeby ekspozycji zebrano bogaty materiał ilustracyjny,
dokumentujący fizyczną eksterminację ludności, wysiedlenia, obozy oraz polskie straty materialne. Pokazano również
życie codzienne Polaków pod okupacją.

3
Wybory
czerwcowe 1989r.
- - Bydgoszcz∙Torun∙Wloclawek

Scenariusz, teksty: dr Kamila Churska-Wołoszczak
Projekt graficzny: Piotr Wiejak
Korekta: Anna Świtalska-Jopek
Motyw „V” na planszy tytułowej: Jan Bokiewicz
Wystawa jest skróconą wersją ekspozycji przygotowanej w 2009 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.
Na wystawie wykorzystano fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, „Gazety Pomorskiej”, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA, Zdzisława Hetziga, Dariusza Jaworskiego, Zbigniewa Reszkowskiego, Jana Rulewskiego, Remigiusza Stasiaka, Antoniego Tokarczuka, Jana Wyrowińskiego.
Cytaty zaczerpnięto z publikacji: Dziś robimy rewolucję. Wybory przełomu oczami uczestników, red. Jacek Kełpiński, Adam Luks, Radosław Rzeszotek, Toruń 2009.
Autorzy dziękują za pomoc dr Katarzynie Maniewskiej oraz dr. Krzysztofowi Osińskiemu.
Twórcy wystawy dołożyli wszelkich starań, aby ustalić autorów wszystkich wykorzystanych materiałów, choć nie we wszystkich przypadkach
było to możliwe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy.
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Wybory czerwcowe 1989 roku Bydgoszcz – Toruń – Włocławek (21 plansz)
Na wystawie w sposób kompleksowy przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące wyborów czerwcowych
w dawnych województwach bydgoskim, toruńskim oraz
włocławskim. Zaprezentowano bogaty materiał ukazujący
najistotniejsze elementy kampanii przedwyborczej, sylwetki kandydatów na posłów i senatorów, a także dokumenty
obrazujące działania podejmowane przez SB w okresie wyborów.

4

„Wolne słowo” – niezależna działalność wydawnicza w województwie bydgoskim na tle kraju
(28 plansz)
Wystawa składa się z kilku bloków tematycznych prezentujących najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem prasy i wydawnictw niezależnych w PRL, m.in. techniki drukarskie, kolportaż oraz represje, którym poddawano
osoby zaangażowane w działalność w drugim obiegu wydawniczym. Szczególny nacisk położono na ukazujące się
poza cenzurą tytuły bydgoskie.
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2010
5

„Studencka Solidarność”. Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980–1989)
(30 plansz)

Rozbudowana prezentacja najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów
w Toruniu. Na trzydziestu planszach zamieszczono informacje o działalności NZS w latach osiemdziesiątych – od
tworzenia struktur na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,
poprzez przedstawienie legalnej działalności w latach 1980–
1981, sylwetek najbardziej aktywnych działaczy, działalności
wydawniczej i kolporterskiej, najważniejszych strajków studenckich, działań Służby
Bezpieczeństwa wymierzonych w NZS, represji z okresu stanu wojennego (internowanie i skazywanie przez sąd działaczy Zrzeszenia) i działań konspiracyjnych w okresie 1982–1988, po likwidację organizacji w stanie wojennym i jej odrodzenie pod
koniec lat osiemdziesiątych.

6

„Zwycięska dekada”. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”
w ikonografii 1980–1990
(24 plansze)
Wystawa przedstawia w układzie chronologicznym najważniejsze momenty w historii bydgoskiej „Solidarności” w latach osiemdziesiątych. Oprócz informacji o założycielskim
wiecu w hali „Astorii”, działalności bydgoskiej „Solidarności”
w pierwszym okresie jej istnienia, sytuacji podczas stanu
wojennego czy etapie odbudowy Związku, można na niej
znaleźć także fotografie i opisy wydarzeń, które odbiły się
głośnym echem w całym kraju (Bydgoski Marzec ’81 czy zabójstwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki).

7

Radio „Solidarność”
(12 plansz)
Wystawa prezentuje sylwetki osób tworzących podziemne
Radio „Solidarność”, stenogramy audycji, materiały SB obrazujące działania operacyjne prowadzone w odniesieniu do
jego twórców, jak i sprzęt radiowy wykorzystywany w latach
osiemdziesiątych XX wieku do emisji audycji. Ekspozycja powstała jako element obchodów Roku Kultury Niezależnej.

74

8

Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” 1980–1981
(15 plansz)
Wystawa przedstawia działania podejmowane przez aparat
bezpieczeństwa wobec Związku, w tym najważniejsze wymierzone w niego akcje represyjne, m.in. operację „Brama”
i sprawę obiektową kryptonim „Klan”. Zaprezentowano na
niej także działania SB wobec liderów „Solidarności”. Wystawę wzbogacają fotokopie dokumentów SB, liczne zdjęcia
z lat 1980–1981 oraz fotografie oficerów bezpieki nadzorujących przedstawione działania.

9

Kościół św. Brygidy księdza prałata Henryka Jankowskiego
(8 plansz)
Wystawa ukazuje dzieje kościoła, życiorys ks. prałata Henryka Jankowskiego i jego udział w wydarzeniach Sierpnia ’80
oraz rolę świątyni zarówno w tym okresie, jak i w czasie stanu wojennego. Część plansz poświęcono spotkaniom czołowych postaci świata polityki krajowej i zagranicznej, które
odbywały się na plebanii kościoła pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.

10

Co nam dała solidarność? – „Solidarność” oczami młodych
(18 plansz dwustronnych)

Główną część wystawy stanowią prace uczniów jednego
z gimnazjów w Gdańsku. Poprzez plakaty, wywiady i wiersze
opowiadają oni o realiach Polski Ludowej, strajkach w 1980
roku oraz przemianach, do których przyczyniła się „Solidarność”. Na ekspozycję składają się także wypowiedzi absolwentów i studentów (w tym z Białorusi, Rosji i Ukrainy).
Młodzi ludzie dostrzegają, że mogą się cieszyć wolnością dzięki ryzyku i wysiłkowi
podjętemu przez dziadków i rodziców. Ich opinie skłaniają do zastanowienia się nad
pytaniem: na czym polega solidarność dziś?
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11

„Król Kaszubów” – kapłan Gdyni. Ksiądz prałat Hilary Jastak (1914–2000)
(14 plansz)
Wystawa poświęcona ks. prałatowi Hilaremu Jastakowi, kapelanowi AK, nauczycielowi na tajnych kompletach, więźniowi okresu stalinowskiego, kapelanowi gdyńskiego Sierpnia
’80, honorowemu obywatelowi Gdyni i Kościerzyny (miasta
swego urodzenia), współpracownikowi opozycji antykomunistycznej na Wybrzeżu i obrońcy robotników w grudniu
1970 roku.

12

Zbrodnia Katyńska
(18 plansz)
Wystawa ukazuje zbrodnię katyńską: od układu Ribbentrop-Mołotow, poprzez losy polskich oficerów aresztowanych
i osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, po mord w Katyniu i ogłoszenie przez Niemców informacji o odkryciu masowych grobów polskich oficerów
w 1943 roku. Wystawa zawiera również panele regionalne
poświęcone mieszkańcom Pomorza zamordowanym w Katyniu.
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586 dni stanu wojennego (wersje: gdańska, bydgoska i toruńska)
(18 plansz dwustronnych)
Wystawa przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983
w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym (trzy mutacje).
Upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty
sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa. Jednym z wątków wystawy są też reakcje podzielonego żelazną kurtyną świata na dramatyczne
wydarzenia w Polsce.

14

Grudzień 1970 w Elblągu w dokumencie archiwalnym
(20 plansz)

Wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Gdańsku, Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida oraz Archiwum Państwowe
w Gdańsku w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne
związane z upowszechnieniem wiedzy dotyczącej najnowszej historii Elbląga lat 1970–1971. Ekspozycja przybliża przyczyny, przebieg i rozwój
sytuacji w Elblągu na przełomie lat 1970 i 1971 poprzez wybrane fragmenty dokumentów i relacji prasowych.

15

Antoni Browarczyk. Pierwsza ofiara stanu wojennego
w Gdańsku
(3 plansze)
Ekspozycja przygotowana w 30. rocznicę śmierci dwudziestoletniego Antoniego Browarczyka, który zginął od kuli
w czasie demonstracji w Gdańsku w pierwszych dniach stanu
wojennego. 17 grudnia 1981 roku, wracając z praktyk szkolnych, przyłączył się w Śródmieściu do demonstracji przeciw
wprowadzeniu stanu wojennego. W pobliżu przystanku
tramwajowego przy Bramie Wyżynnej otrzymał śmiertelny
postrzał w głowę.
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16

Bydgoski Listopad 1956 roku
(11 plansz)
Wystawa poświęcona zajściom w Bydgoszczy, do których
doszło 18 listopada 1956 roku (m.in. protest bydgoszczan
wyrażających poparcie dla Węgrów i poznańskich robotników, następnie starcia z MO i zniszczenie tzw. zagłuszarki),
a także represjom wobec manifestantów oraz oddźwiękom,
jakie wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą Bydgoskiego Listopada ’56, wywołały w prasie.

17

„Ocalić od zapomnienia”. Anna Jachnina ps. „Hanna”,
„Hanka” (1914–1996)
(10 plansz)

Bohaterka ekspozycji w czasie wojny przebywała w Warszawie, angażując się w działalność konspiracyjną. Napisała
m.in. tekst najpopularniejszej piosenki okupowanej Warszawy Siekiera, motyka… W 1942 roku została aresztowana
przez Gestapo, trafiła do KL Auschwitz, a dwa lata później
do KL Ravensbrück. Od 1947 roku do śmierci mieszkała w Bydgoszczy.

18

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd nadziei na samorządną Rzeczpospolitą
(30 plansz)

Zjazd odbył się w dwóch turach: 5–10 września i 26 października – 7 listopada 1981 roku. Ukształtowała się podczas
niego struktura NSZZ „Solidarność”, podjęto także ponad 60
uchwał dotyczących różnych dziedzin życia społecznego. Uchwała Programowa stała się jednym z najważniejszych dokumentów „Solidarności”. Wystawa prezentuje
dokumenty, plakaty i zdjęcia, a także rysunki zaczerpnięte z komiksu „Solidarność”
– pierwsze 500 dni autorstwa Jacka Fedorowicza.

19

„O wieś wolną, niezależną, samorządną…”. 30. rocznica
Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji „Solidarności” rolniczej
(28 plansz)

Wystawa prezentuje wydarzenia, które przeszły do historii jako „bydgoski marzec” lub „kryzys bydgoski”. Ukazano
ich genezę, czyli wsparcie udzielone rolnikom przez „Solidarność” w ich dążeniu do uzyskania od władz zgody na
rejestrację własnego związku zawodowego. Przedstawiono
przebieg strajku okupacyjnego w bydgoskiej siedzibie ZSL, a także udział rolników
i przedstawicieli „Solidarności” w sesji WRN w Bydgoszczy, którą przerwano, siłą
wyrzucając gości z budynku.
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„Gdy naród do strajku wyruszył bez broni…”. Grudzień
1970 w Gdańsku
(11 plansz dwustronnych)

Wystawa plenerowa przygotowana z myślą o upamiętnieniu
kolejnej rocznicy grudniowej rewolty na Wybrzeżu. Na treść
ekspozycji składa się tekst właściwy, który jest próbą rekonstrukcji zdarzeń w określonym miejscu i w danym dniu, jak i bogaty materiał zdjęciowy (w tym zdjęcia pokolorowane), cytaty z wypowiedzi uczestników starć „z dwóch
stron barykady” i fragmenty poezji „grudniowej”.

21

„Dla Ciebie, Polsko, i Twojej chwały”. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw
(32 plansze)
Na wystawie zaprezentowano 90 dokumentów oraz około 180 zdjęć portretowych członków Pomorskiego Okręgu
Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu
Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy lokalnych oddziałów zbrojnych, m.in.: Leona Mellera
„Jędrusia”, Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Antoniego
Fryszkowskiego „Rysia”, Stanisława Kamińskiego „Młota”.

22

Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010
(18 plansz)
Ekspozycja w układzie chronologicznym przedstawia życie
i działalność Anny Walentynowicz. Materiały ikonograficzne, które posłużyły do wykonania wystawy, pochodzą z archiwów, muzeów, bibliotek, a także zbiorów prywatnych,
w tym rodziny Anny Walentynowicz. Otwarcia wystawy dokonali prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Wystawa
dostępna jest w językach angielskim i rosyjskim.
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23

„Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek
polskich”. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu
(21 plansz)
Wystawa jest pierwszą od ponad 10 lat próbą zaprezentowania w tej formie tragicznej, ale i bohaterskiej historii
5. Wileńskiej Brygady AK. Przedstawiono w zarysie jej dzieje
zarówno z lat 1944–1945 (Wileńszczyzna i Białostocczyzna),
jak i działania już na Pomorzu, w latach 1945–1946. Osobne
miejsce poświęcono działalności komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa i próbom upamiętnienia poległych, przez dekady zapomnianych lub oczernianych Żołnierzy Wyklętych.

24

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”
(15 plansz)
Wystawa jest pierwszą próbą zaprezentowania w takiej postaci historii TOW „Gryf Pomorski”. Przedstawiono powstanie, struktury, działalność i czołowe postacie tej podziemnej
organizacji, a także represje, jakie spotkały jej członków po
1945 roku. Prezentowany materiał ilustracyjny oraz archiwalny zaczerpnięty został ze zbiorów instytucji państwowych i kolekcji prywatnych.

25

„Urna to jest taki pniak. Wrzucisz »nie«, wychodzi »tak«”.
Referendum 30 czerwca 1946 roku w województwie
gdańskim
(22 plansze)
Wystawa przygotowana 65 lat po referendum z 30 czerwca
1946 roku, które stało się mitem założycielskim komunizmu
w Polsce. Ekspozycja odsłania kulisy i mechanizm fałszerstw
wyborczych komunistów oraz wpływ propagandy na postawy wyborców. Przybliża również nastroje społeczeństwa
oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych
na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego.
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2013
Niezłomny. Gen. August Emil Fieldorf „Nil” (1895–1953)
(3 plansze)

26

Wystawa przedstawia postać jednego z najbardziej zasłużonych w walce o niepodległość Polski generałów. August
Emil Fieldorf „Nil” pełnił m.in. funkcję szefa Kierownictwa
Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej dowodził najbardziej niebezpiecznymi i spektakularnymi akcjami przeciwko okupantowi niemieckiemu.
W 1950 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie skazany na śmierć. Wyrok wykonano
24 lutego 1953 roku przez powieszenie. Do tej pory nie jest
znane miejsce jego pochówku. Symboliczny grób znajduje
się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

27

W okresie międzywojennym Wołyń pozostawał w granicach Polski. Ludność województwa wołyńskiego składała się z Ukraińców (69 proc.), Polaków (16 proc.), Żydów
(10 proc.) oraz przedstawicieli innych narodowości (5 proc.).
Po wybuchu II wojny światowej tereny te znalazły się pod
okupacją sowiecką. Wtedy też doszło do deportacji przedwojennej elity społecznej w głąb Związku Socjalistycznych
Republik Sowieckich. Od czerwca 1941 roku do grudnia
1942 roku, w okresie okupacji niemieckiej, miała miejsce niemal całkowita zagłada ludności żydowskiej. W akcjach eksterminacji brali udział policjanci ukraińscy, którzy
w marcu 1943 roku zdezerterowali i przyłączyli się do Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Parośla Pierwsza, gdzie zginęło około 170 Polaków. Apogeum nastąpiło 11 lipca, kiedy to UPA zaatakowała 99 polskich miejscowości w trzech powiatach. Jednoczesne ataki
na bezbronne skupiska ludności polskiej trwały do końca
sierpnia. Wielu Polaków ocalało dzięki pomocy ukraińskich
sąsiadów.

W 1943 roku nacjonaliści ukraińscy dokonali masowych
mordów na Polakach. Zabijano bez względu na wiek, płeć
i status społeczny – również Ukraińców, którzy sprzyjali
Polakom lub byli z nimi spokrewnieni. Zbrodnię popełnili żołnierze UPA. Podlegała ona Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, kierowanej przez Stepana Banderę. Ataki
na polskie skupiska z różną intensywnością trwały przez
cały rok 1943. Zapoczątkował je w lutym atak w kolonii

Pełna liczba ofiar polskich na Wołyniu wciąż jest nieznana.
Szacuje się, że w latach 1939–1944 z rąk OUN-UPA zginęło około 60 tys. Polaków. Ludobójstwo dokonane w latach
1939–1947 przez Ukraińców na Polakach zamieszkujących
przede wszystkim tereny Wołynia i Galicji Wschodniej określa się mianem Zbrodni Wołyńskiej. W sumie pochłonęła
ona 100–130 tys. ofiar.
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Skala zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie wołyńskim w 1943 roku

Kłodno Lisowiczyzna
i Kłodno Siedlisko

Wołyń 1943
(3 plansze)
Ekspozycja przygotowana w siedemdziesiątą rocznicę
zbrodni dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię na
Polakach mieszkających w województwie wołyńskim, skupiona na wydarzeniach roku 1943 i przybliżająca podstawowe informacje o skali zbrodni oraz losach Polaków, którym
udało się przeżyć.

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Autor: Agnieszka Gumińska
Recenzenci: dr Tomasz Ginter, dr Leon Popek
Projekt graficzny: Bartłomiej Siwek
Redakcja: Anna Świtalska-Jopek
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Polska Walcząca – wersja regionalna (Pomorze)
(17 plansz dwustronnych)

Ogólnopolska ekspozycja Polska Walcząca została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Gdańsku. Wystawa prezentuje powstanie i działanie Polskiego Państwa Podziemnego. Kolejne plansze opowiadają
o początku konspiracji we wrześniu 1939 roku, formach walki przeciwko okupantowi, zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu, powstaniu i działalności władz Rzeczypospolitej
na uchodźstwie, działalności podziemnego sądownictwa
i edukacji, przebiegu akcji „Burza” oraz wybuchu powstania warszawskiego. Na wystawie znajdują się także informacje o Żołnierzach Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległą Polskę po 1944 roku. Ekspozycję uzupełniają zdjęcia z prac
poszukiwawczych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w kwaterze „Ł”
cmentarza na Powązkach, gdzie w ostatnich latach odnajdywane i identyfikowane
są szczątki bohaterów Polski Walczącej, rozstrzelanych w komunistycznych więzieniach.
Oddział IPN w Gdańsku przygotował aneks pomorski. Zawiera on informacje o organizacjach konspiracyjnych działających na Kaszubach, przebiegu akcji „Burza” na Kaszubach i Kociewiu oraz uczestnikach powstania warszawskiego więzionych w obozie koncentracyjnym Stutthof. Przedstawiono też sylwetki przywódców ruchu oporu
na Pomorzu: ppłk. Józefa Chylińskiego „Andrzeja”, płk. Jana Pałubickiego „Gradusa”
i kpt. Stanisława Lesikowskiego „Lasa”.

29

Ludzie morza. Stalinowski proces komandorów z Dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej
(10 plansz)

Wystawa przedstawia proces grupy przedwojennych oficerów: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por.
Kazimierza Kraszewskiego, kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr.
por. Roberta Kasperskiego i kmdr. ppor. Wacława Krzywca,
oskarżonych o czyny, których nie popełnili. 21 lipca 1952
roku Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie wydał wyroki śmierci dla pięciu oskarżonych, a dwóm wymierzył karę
dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok śmierci został wykonany wobec kmdr.
Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego i kmdr. Jerzego
Staniewicza.
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30

Zapomniani kaci Hitlera. „Samoobrona” Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 roku
(24 plansze)
Wystawa prezentuje zbrodniczą działalność organizacji
obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków
Selbstschutzu Westpreussen w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie jesienią 1939 roku. Pokazano metodę zabijania, topografię terroru, sylwetki i motywacje poszczególnych sprawców, wybrane miejsca kaźni oraz formy pamięci
o zbrodniach.

31

„Studencka Solidarność”. Niezależne Zrzeszenie Studentów
w Bydgoszczy (1980–1990)
(15 plansz)

Zwięzła prezentacja najważniejszych wydarzeń związanych
z działalnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Bydgoszczy. Na piętnastu planszach zamieszczono informacje
o działalności NZS w latach osiemdziesiątych – od tworzenia
struktur NSZ na poszczególnych uczelniach, poprzez przedstawienie sylwetek najbardziej aktywnych działaczy, działalności wydawniczej i kolporterskiej, najważniejszych strajków
studenckich, działań Służby Bezpieczeństwa wymierzonych w NZS i represji z okresu
stanu wojennego (internowanie i skazywanie przez sąd działaczy Zrzeszenia), po likwidację organizacji w stanie wojennym i jej odrodzenie pod koniec lat osiemdziesiątych.

32

Grudzień 1970 w Gdyni
(13 plansz)
Wystawa poświęcona tragedii, jaka rozegrała się na ulicach
Gdyni 17 grudnia 1970 roku. Tragiczna historia została opowiedziana obrazami utrzymanymi w stylistyce plakatowej
z uzupełnieniami w formie krótkich tekstów historycznych.
Wykorzystano także cytaty z poezji grudniowej. Tytuły kolejnych plansz, wyeksponowanie elementów graficznych, a także czytelna kompozycja tekstów napisanych przystępnym językiem powodują, że wystawa ma duże walory edukacyjne
i jest skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej.
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NIEZŁOMNA, WYKLĘTA,

PRZYWRÓCONA PAMIĘCI.
DANUTA SIEDZIKÓWNA
„INKA” 1928–1946

Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946
(18 plansz)

Wystawa została przygotowana w 70. rocznicę zamordowania przez komunistycznych oprawców w murach Więzienia
Karno-Śledczego w Gdańsku niezłomnej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki”.
Powiedzcie mojej babci,
W tej samej egzekucji, przeprowadzonej rankiem 28 sierpnia
że zachowałam się jak trzeba
1946 roku, został zamordowany inny żołnierz mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki” – Feliks Selmanowicz „Zagończyk”.
Ekspozycja przybliża życiorys legendarnej sanitariuszki, której losy splotły się z tragiczną historią Polski okresu II wojny
światowej. Patriotyczne korzenie i tradycyjne wychowanie oraz hekatomba wojny,
która zabrała oboje rodziców, ukształtowany charakter „Inki”, która nie zawahała
się poświęcić życia walce o Polskę „czystą jak łza”. Wierna ideałom i niezłomna
do samego końca potrafiła zachować się „jak trzeba”, mimo że w momencie śmierci
nie skończyła jeszcze 18 lat.
Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Autorzy:
Artur Chomicz
Krzysztof Drażba
Współpraca:
Marzena Kruk
Piotr Szubarczyk

Recenzenci:
dr hab. Grzegorz Berendt
dr Dawid Golik
Marcin Ozga
Projekt graficzny:
Bartłomiej Siwek

Materiały ze zbiorów:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (BUG)
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
(OBEN IPN Gdańsk)
oraz
Danuty Ciesielskiej, córki Wiesławy Korzeniowej
z domu Siedzik
Andrzeja Remusa
Rodziny Tymińskich

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, których pomoc umożliwiła przygotowanie wystawy.

Narracja wystawy wykracza poza dzień zamordowania bohaterki, ale pokazuje też
postrzeganie „Inki” po jej śmierci. „Wyklęta” przez komunistów miała być zapomniana na zawsze. Jednakże po 1989 roku rozpoczął się powolny proces przywracania jej
dobrego imienia. Obecnie stała się ikoną młodego pokolenia, a dzięki projektowi
Instytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956” szczątki „Inki” w 2014 roku zostały odnalezione
na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
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Zapomniany Maj 1966. Milenijna konfrontacja na ulicach
Gdańska
(15 plansz)

Wystawa przybliża nieznane szerzej wydarzenia roku 1966,
do jakich doszło w Gdańsku na tle walki komunistycznego
państwa i Kościoła rzymskokatolickiego o kształt polskiego
Milenium. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i jest wynikiem długoletnich badań dr. Daniela Gucewicza, autora
monografii Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku. Milenium kontra Tysiąclecie (Gdańsk
2014).
Wystawa w przystępny sposób przedstawia najważniejsze wydarzenia związane
z przebiegiem obchodów Milenium Chrztu Polski w Gdańsku, które odbyły się 28–
29 maja 1966 roku: genezę całego programu milenijnego polskiego Kościoła oraz
przygotowaną przez komunistyczne władze propagandową dywersję, czyli obchody
Tysiąclecia Państwa Polskiego; uroczystości kościelne w diecezji gdańskiej z udzia84

łem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i kilkudziesięciu tysięcy wiernych;
próby przeciwdziałania lokalnych władz tymże obchodom oraz ich prowokacyjne
działania, które doprowadziły do wybuchu niepokojów na ulicach miasta.
Spontaniczny sprzeciw gdańskiego społeczeństwa wobec antykościelnej polityki przejawił się w manifestacyjnym spaleniu propagandowych plansz atakujących
Kościół i biskupów za wydanie przez nich słynnego Orędzia do biskupów niemieckich. Zamieszki te zostały uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez korespondentów zagranicznych oraz funkcjonariuszy SB i MO. Po raz pierwszy na Pomorzu
na taką skalę interweniowały jednostki ZOMO, a represje, jakie dotknęły uczestników zajść, należały do najcięższych w całym kraju na tle konfliktu milenijnego. Ostatnia plansza przywraca pamięć o tych zapomnianych bohaterach, gdańskie incydenty
z maja 1966 roku pozostają bowiem białą plamą w lokalnej świadomości historycznej, przyćmione przez późniejsze, bardziej doniosłe wydarzenia: Marzec ’68, Grudzień ’70 i Sierpień ’80.
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2017
„Zima
wasZa,
was
a, wiosna nas
nasZa!”
35 Niezależ
Ne maNifestacje solidarNościowe
ościowe
1 i 3 maja 1982 roKU
r
w GdańsKU
KU

1 maja 1982 r., ulicami Gdańska w niezależnym pochodzie przeszło kilkadziesiąt tysięcy zwolenników zdelegalizowanej „Solidarności”. To niezwykłe
wydarzenie nastąpiło w nieco ponad pięć miesięcy
po wprowadzeniu stanu wojennego, po internowaniu setek członków NSZZ „Solidarność” i innych
niezależnych organizacji, w trakcie procesów wytoczonych działaczom za organizowanie strajków
w proteście po jego ogłoszeniu i mimo zasądzonych im wysokich wyroków więzienia. W tych
okolicznościach ta w zasadzie spontaniczna manifestacja solidarnościowa w dniu hucznie obchodzonego przez komunistów Święta Pracy stanowiła
prawdziwe zaskoczenie. Ukrywający się działacze
Regionalnej i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej nakłaniali raczej do pozostania w domach lub
uczestnictwa w nabożeństwach. Do licznego udziału w niezależnym pochodzie nawoływali natomiast
działacze związani z Ogólnopolskim Komitetem Oporu i tzw. II Komisją Krajową.
Manifestacja rozpoczęła się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Po mszy św. w bazylice Mariackiej manifestanci z hasłami: „Chcieli pochód,
mają pochód!” i „Chodźcie z nami, dziś nie biją!”
przeszli przed dworcem głównym PKP, Aleją Zwycięstwa i ul. Grunwaldzką kierując się pod dawny MKZ
we Wrzeszczu. Manifestacja rozwiązała się na Zaspie, pod blokiem, w którym mieszkał Lech Wałęsa.
Siły ZOMO, licznie zgromadzone wzdłuż trasy tego
kontrpochodu, tego dnia nie interweniowały.

Zima wasza, wiosna nasza! Niezależne manifestacje solidarnościowe 1 i 3 maja 1982 roku w Gdańsku
(10 plansz)

1 maja 1982 roku ulicami Gdańska w niezależnym pochodzie przeszło kilkadziesiąt tysięcy zwolenników zdelegalizowanej „Solidarności”. To niezwykłe wydarzenie nastąpiło w nieco ponad pięć miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, po internowaniu setek członków NSZZ
„Solidarność” i innych niezależnych organizacji, w trakcie procesów wytoczonych
działaczom za organizowanie strajków w proteście po jego ogłoszeniu i mimo zasądzonych im wysokich wyroków więzienia. W tych okolicznościach ta w zasadzie
spontaniczna manifestacja solidarnościowa w dniu hucznie obchodzonego przez komunistów Święta Pracy stanowiła prawdziwe zaskoczenie. Ukrywający się działacze
Regionalnej i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej nakłaniali raczej do pozostania
w domach lub uczestnictwa w nabożeństwach. Do licznego udziału w niezależnym
pochodzie nawoływali natomiast działacze związani z Ogólnopolskim Komitetem
Oporu i tzw. II Komisję Krajową.
Ulica Grunwaldzka we Wrzeszczu zajęta
przez manifestantów. Tłum zmierza pod byłą
siedzibę gdańskiego MKZ NSZZ „Solidarność”,
1 maja 1982 r. Fot. Sławomir Fiebig.

Wystawa przygotowana przez
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Gdańsku
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Autor: Arkadiusz Kazański
Projekt graficzny: Mateusz Zajder
Redakcja: Anna Świtalska-Jopek

Prowizoryczna barykada w pobliżu
bazyliki Mariackiej, 3 maja 1982 r.
Fot. Stanisław Składanowski.

Na wystawie wykorzystano zdjęcia autorstwa:
Andrzeja Adamczyka, Stanisława Tomasza Bortkiewicza,
Sławomira Fiebiga, Marka Kaliszczaka, Stanisława Składanowskiego

Patronat medialny:

„To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze »być« i nasze
»mieć«”. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987
(13 plansz dwustronnych)

Wystawa została przygotowana w 30. rocznicę wizyty Jana
Pawła II w Trójmieście. Mimo upływu czasu wciąż żywe
pozostają wspomnienia uczestników tamtego wydarzenia.
Na 13 dwustronnych panelach w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z przebiegiem
wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w dniach 11 i 12 czerwca
1987 roku, a więc uroczystości z udziałem papieża w Gdyni,
moment przejścia Ojca Świętego przez sopockie molo (Sopot nie został uwzględniony w oficjalnych uroczystościach i był tylko przystanią w drodze Jana Pawła II
do Gdańska), spotkanie papieża z Lechem Wałęsą i jego rodziną w Oliwie, spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami środowisk twórczych, naukowcami
i działaczami ZK-P w Oliwie, mszę św. na Westerplatte i spotkanie z młodzieżą,
spotkanie papieża z osobami chorymi i cierpiącymi w Bazylice Mariackiej, modlitwę Jana Pawła II pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Ostatnia plansza pokazuje manifestację po mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II dla ludzi
pracy na gdańskiej Zaspie – przez ulice Gdańska przelała się wówczas prawdziwa
fala „Solidarności”.
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Kino i teatr pod okupacją. Polskie środowisko filmowe i teatralne w czasie II wojny światowej
(27 plansz)

Kino
i teatr
pod
okupacją

37

Wystawa prezentuje początki kina na ziemiach polskich
oraz najważniejsze zjawiska i trendy w kinematografii II RP.
Następnie przenosi nas w ponury czas II wojny światowej,
przedstawiając sytuację, w jakiej znalazły się kino i teatr pod
okupacją niemiecką, sowiecką oraz na uchodźstwie, a także
uświadamiając, jaka była skala represji wobec polskich artystów filmowych i scenicznych ze strony obu okupantów.

Polskie środowisko teatralne i filmowe
w czasie II wojny światowej

– Jestem przeciwny urządzaniu
teatrów, kin i kabaretów dla Polaków.
Po co im przypominać […] to, co utracili.
– W grę mogą […] wchodzić co najwyżej
złe filmy, względnie takie, które obrazują
wielkość i siłę Rzeszy Niemieckiej.
Z rozmowy ministra propagandy III Rzeszy
Josepha Goebbelsa z Generalnym Gubernatorem
Hansem Frankiem, 31 października 1939 r.

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Autor:
Bartosz Januszewski
Recenzenci:
dr Władysław Bułhak
dr Milena Romanowska
Redakcja i korekta:
Anna Świtalska-Jopek
Projekt graficzny:
Bartłomiej Siwek

Partner wystawy:

Materiały ze zbiorów:
Biblioteki Narodowej (BN)
Filmoteki Narodowej (FN)
Imperial War Museum (IWM)
Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)
Muzeum Auschwitz-Birkenau (MAB)
Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW)
Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC)

Kino i teatr pod okupacją

Zaprezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki
Narodowej, Filmoteki Narodowej, Imperial War Museum, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ekspozycję przygotowało Biuro Edukacji Narodowej
IPN Oddział w Gdańsku. Partnerem wystawy jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Pierwsza prezentacja odbyła się 19 września 2017 roku podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
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zdawałoby się im,
że go unicestwili,
a to on przeszedł do
nieśmiertelności

Wystawa przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej
Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Edukacji Narodowej
Warszawa 2016
Autor: dr Katarzyna Maniewska
Projekt graficzny: Michał Milewczyk
Produkcja: Drukarnia Andrus

Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do
nieśmiertelności
(14 plansz)
Ekspozycja w 37 ujęciach ukazuje najważniejsze momenty
życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez
działalność duszpasterską i w Solidarności aż po męczeńską śmierć z rąk SB. Pierwsza prezentacja wystawy odbyła się 14 września 2017 roku w 70. urodziny męczennika
za wiarę i kapelana Solidarności. Otworzył ją prezes IPN
dr Jarosław Szarek.

Nie jest łatwo mówić o człowieku świętym, a takim był ksiądz Jerzy i to już za życia – podkreślił podczas uroczystego otwarcia wystawy prezes IPN. Przypomniał,
że ks. Popiełuszko swojej świętości dowodził każdego dnia, nie tylko jako duszpasterz słowem, ale także konkretnymi czynami, gdy wspierał ludzi ubogich. Ks. Popiełuszko przeczytał Ewangelię i to, co tam było, potraktował poważnie i stosował
w życiu – zaznaczył prezes IPN.
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Zbrodnie komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie
stalinowskim
(17 plansz)

Ekspozycja skupia się na temacie represji komunistycznych
wymierzonych w przedwojenną kadrę oficerską Marynarki
Wojennej oraz podoficerów i szeregowych, którzy do wojska trafili na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
Przedstawia sylwetki głównych oskarżonych w stalinowskim
procesie komandorów z lata 1952 roku (kmdr. Stanisława
Mieszkowskiego, kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr.
Jerzego Staniewicza, kmdr. por. Kazimierza Kraszewskiego,
kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr. por. Roberta Kasperskiego,
kmdr. ppor. Wacława Krzywca oraz kmdr. Adama Rychla), sowietyzację Marynarki
Wojennej i całych polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Scharakteryzowana
została Informacja Wojskowa czyli aparat represji odpowiedzialny za komunistyczne
zbrodnie w polskiej armii.
Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z Muzeum Marynarki Wojennej.
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„I nazywali to Wojskiem Polskim…!”. Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982–1983)
(12 plansz)
Ekspozycja prezentuje historię Wojskowych Obozów Internowania (WOI). W WOI umieszczono opozycjonistów z 35
ówczesnych województw. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych
opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się
w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku
1982 roku ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku.

Wystawa została przygotowana przez dr Karmilę Churską-Wołoszczak, dr Katarzynę Maniewską oraz Piotra Wiejaka – pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy
w związku z 35. rocznicą internowania przedstawicieli opozycji w Wojskowych Obozach Internowania.
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W WALCE
O LEPSZA, PRZYSZŁOŚĆ

IN FIGHT
FOR BETTER FUTURE

WOLNE
ZWIĄZKI
ZAWODOWE
1978–1980

FREE
TRADE
UNIONS
1978–1980

W walce o lepszą przyszłość. Wolne Związki Zawodowe
1978–1980
(13 plansz dwustronnych)

Ekspozycja prezentuje historię utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, a także sylwetki jej twórców, działaczy
i współpracowników. Jej autorami są pracownicy Archiwum
IPN w Gdańsku: Karol Lisiecki i Dariusz Mańkowski. Wykorzystano w niej materiały
ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, Józefa Drogonia, Andrzeja Kołodzieja, Zenona Kwoki i Stanisława Składanowskiego. Pierwsza prezentacja wystawy nastąpiła w czasie ogólnopolskich uroczystości 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, które odbyły się
28 kwietnia 2018 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Ekspozycja jest w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Autorzy:
Karol Lisiecki
Dariusz Mańkowski

Redakcja:
Anna Świtalska-Jopek

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Polak
dr Cecylia Kuta

Projekt graficzny:
Ireneusz Kaczmarek

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, których pomoc umożliwiła przygotowanie wystawy.
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Materiały ze zbiorów:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)
prof. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza
Józefa Drogonia
Andrzeja Kołodzieja
Zenona Kwoki
Stanisława Składanowskiego

The exhibition prepared by the Archive of the Institute of National Remembrance - Branch Office in Gdańsk.

Authors:
Karol Lisiecki
Dariusz Mańkowski

Editor:
Anna Świtalska-Jopek

Reviewers:
prof. dr. hab. Wojciech Polak
dr Cecylia Kuta

Graphic design:
Ireneusz Kaczmarek

Materials from collections:
Archive of the Institute of National
Remembrance (AIPN)
prof. dr hab. Sławomira Cenckiewicza
Józefa Drogonia
Andrzeja Kołodzieja
Zenona Kwoki
Stanisława Składanowskiego

The authors would like to thank all those whose help made it possible to prepare the exhibition.

„Należy stworzyć niepodległe państwo polskie […] z wolnym dostępem do morza”. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918–1920
(16 plansz)
Na ekspozycji poruszone zostały następujące kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospolitej, walka o granice, działalność niemieckiej ochotniczej organizacji paramilitarnej
Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski,
zaślubiny Polski z morzem, spory na zachodnim pograniczu,
plebiscyt na Powiślu, wojna polsko-bolszewicka.

Ciekawą częścią wystawy są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza i Kujaw m.in.
Stefan Łaszewski, Otton Steinborn, Jan Biziel, Jan Maciaszek, kpt. Paweł Cyms,
dr Józef Wybicki, Antoni Abraham, Stefan Hazuka, Tomasz Rogala, ks. Józef Wrycza,
płk Wojciech Józef Gromaczyński.
Ekspozycja została przygotowana przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak (Delegatura
IPN w Bydgoszczy) oraz dr Barbarę Męczykowską (IPN Gdańsk).
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Żołnierz Kościoła. Ksiądz podpułkownik Józef Zator-Przytocki „Czeremosz” 1912–1978
(9 plansz)

Wystawa autorstwa Anny Dymek (Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Gdańsku)
przedstawia życie i działalność ks. Józefa Zator-Przytockiego.
Bohater ekspozycji w momencie wybuchu II wojny światowej poprosił przełożonych o zgodę na służbę wojskową.
Chciał zostać kapelanem. Na front zgłosił się jako ochotnik.
W Krakowie pomagał w redagowaniu prasy podziemnej
i w konspiracyjnym duszpasterstwie Armii Krajowej. W końcu został dziekanem Okręgu Kraków AK. Za swoją postawę otrzymał Order Wojenny
Virtuti Militari.
Dekretem z 25 lipca 1945 roku został mianowany administratorem parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Czarnej w Gdańsku-Wrzeszczu.
W 1948 roku został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa i przewieziony do Warszawy. Osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie w X pawilonie śledczym na Mokotowie.
Po ciężkim śledztwie, został skazany na 15 lat więzienia. Wyszedł na wolność po amnestii w 1955 roku.
Duchowny, jako proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, odgrywał ważną rolę
w kształtowaniu postaw opozycyjnych na Pomorzu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Z kościoła Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. 3 maja i 11 listopada
wyruszały pod pomnik Jana III Sobieskiego manifestacje Ruchu Młodej Polski i Wolnych Związków Zawodowych.
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„Aby wszyscy byli jedno”. Bractwo Oblatów św. Brygidy
(10 plansz)
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„Aby wszyscy byli jedno”

Autorem ekspozycji jest Karol Lisiecki, pracownik Archiwum
Oddziału IPN w Gdańsku.

BRACTWO OBLATÓW
ŚW. BRYGIDY

Po wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego grupa pracowników Stoczni Północnej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku, z Romanem Wyżlicem, Adamem
Drągiem i Andrzejem Adamczykiem na czele, zorganizowała jawnie działającą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, której
zadaniem było niesienie pomocy rodzinom kolegów represjonowanych przez władze komunistyczne. Do organizacji przystąpiło prawie 80 procent załogi. Jej działalność została jednak przerwana
w czerwcu 1983 roku aresztowaniem najaktywniejszych członków.
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Autor:

Projekt graficzny:

Karol Lisiecki

Barnin Rej

Korekta językowa: Anna Świtalska-Jopek
Materiały ze zbiorów:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

Andrzeja Adamczyka, Dariusza Bolewskiego, Andrzeja Chrobaka, Pawła Glanerta,

Czesława Rekowskiego, Zbigniewa Szczechowiaka, Stanisława Składanowskiego i Leszka Urby

Autor składa serdeczne podziękowania wszystkim, których pomoc umożliwiła przygotowanie wystawy.

Po wyjściu z aresztu w lipcu 1983 roku, w związku z ograniczeniem praw konstytucyjnych obywateli przez władze komunistyczne, przyjęto inną formę aktywności,
planując przeniesienie jej na teren Kościoła katolickiego. Inicjatywę tę poparł ks.
Henryk Jankowski, proboszcz kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku. Udostępnił on
pomieszczenia parafialne i zaproponował dopisanie do przygotowywanego statutu
bractwa punktu dotyczącego pomocy internowanym, represjonowanym i ich rodzinom. Stworzył tym samym podstawy do legalnej działalności bractwa. Cele nowej
organizacji wpisywały się w ramy działalności charytatywnej Kościoła.
15 stycznia 1984 roku powołano Bractwo Oblatów św. Brygidy, a jego pierwsze publiczne wystąpienie nastąpiło podczas procesji Bożego Ciała w tym samym roku.
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Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”
(14 plansz)
Wystawa Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność” została
przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w ramach ogólnopolskiego cyklu wystaw elementarnych. Jej autorem jest
dr Arkadiusz Kazański.
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II wojna światowa na Pomorzu Gdańskim w fotografiach
i dokumentach IPN
(10 plansz)

46 II wojna śwIatowa
na Pomorzu GdańskIm
w fotoGrafIach I dokumentach
Instytutu PamIęcI narodowej

wystawa PrzyGotowana Przez
oddzIałowe archIwum IPn w Gdańsku
autorzy: ANNA NAdArzyńsKA-PIszczewIAt, JustyNA PAzdA
recenzja: Prof. dr hAb. boGdAN chrzANowsKI,
MAGdAleNA ŚlAdecKA
Projekt GrafIczny: estIllA
korekta: ANNA ŚwItAlsKA-JoPeK
na wystawIe wykorzystano fotoGrafIe I dokumenty
Pochodzące ze zbIorów:
• ArchIwuM INstytutu PAMIęcI NArodoweJ
• oddzIAłoweGo ArchIwuM IPN w GdAńsKu
• oddzIAłoweJ KoMIsJI ŚcIGANIA zbrodNI PrzecIwKo
NArodowI PolsKIeMu IPN w GdAńsKu

Żołnierze niemieccy usuwający polskie godło ze szlabanu na posterunku granicznym w Gdyni-Kolibkach (AIPN)

80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do przypomnienia o tym, czym była wojna, oraz zaprezentowania
zbiorów fotograficznych i dokumentów zgromadzonych
w Archiwum IPN.

Punktem wyjścia są historyczne zdjęcia, należące do najczęściej reprodukowanych
obrazów, przedstawiające pierwsze chwile wojny w Gdańsku, walki o Pocztę Polską,
Westerplatte, Gdynię, Oksywie, polskich jeńców i ludność cywilną, wysadzone przez
Polaków mosty na Wiśle w Tczewie, budowę i późniejsze funkcjonowanie obozu
koncentracyjnego i zagłady Stutthof. Całość koncepcji zamykają fotografie wykonane po wojnie, ukazujące miejsca ekshumacji, gdzie jesienią 1939 roku dokonano
największych masowych zbrodni na Pomorzu Gdańskim: Lasy Piaśnickie, Lasy Szpęgawskie, Lasy Kartuskie i Lasy Kościerskie.
Na wystawie zaprezentowano 72 fotografie oraz 30 dokumentów pochodzących
z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Źródłem fotografii są albumy wykonane na użytek propagandy niemieckiej, sławiącej sukcesy żołnierzy niemieckich. Zdjęcia wykonano w gdańskich zakładach fotograficznych: Foto-Sönnke
– album „Danzigs Befreiung” („Wyzwolenie Gdańska ”) oraz Foto Luben – album
„Kampf um Danzig” („Walka o Gdańsk”).
Pozostałe zdjęcia, wykonane w 1945 roku i później, oraz prezentowane dokumenty
zostały zaczerpnięte z akt śledztw w sprawie masowych zabójstw obywateli polskich dokonanych jesienią 1939 roku, prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

47
— Soldau —
utajony ośrodek zagłady
Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej
Hohenbruch

Soldau – utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy
w Działdowie w latach II wojny światowej
(36 plansz)

Kauen

Wystawa prezentuje dzieje zapomnianego miejsca kaźni,
którym były niemieckie obozy w Działdowie (niem. Soldau).
Funkcjonujący w latach 1939–1945 lager Soldau był ważnym
ogniwem w niemieckim systemie terroru na ziemiach Polski
północnej. Dokonywane przez okupanta formalne zmiany
nazwy i przeznaczenia obozu (obóz przejściowy, obóz jeniecki, obóz pracy wychowawczej) nie przesłoniły podstawowego zadania, jakim była planowa eksterminacja polskiej elity
narodowej północnego Mazowsza, w tym szczególnie duchowieństwa.
Stutthof

SOLDAU

Mühltal

Illowo

Potulitz

Fort VII
Posen

Fort VII
Thorn

Kulmhof

Fort III
Modlin-Neuhof

Treblinka II

Warschau

Konstantinow

Przejściowy obóz w Działdowie został przeze mnie
utworzony w tym celu, aby dokonać w sposób dyskretny
koniecznej likwidacji aktywistów polskiego ruchu oporu.
Otto Rasch, inspektor obozów w Działdowie

Niemieckie obozy zagłady:
• Treblinka II
• Kulmhof (Chełmno nad Nerem)

Niemieckie obozy koncentracyjne:
• Stutthof (Sztutowo)
• Fort VII Posen (Poznań)
• Warschau (Warszawa, tzw. Gęsiówka)
• Kauen (Kowno)
• Hohenbruch

Niemieckie obozy wysiedleńcze, przejściowe i karne:
• Soldau (Działdowo)
• Illowo (Iłowo-Osada)
• Potulitz (Potulice)
• Mühltal (Smukała)
• Konstantinow (Konstantynów Łódzki)
Niemieckie więzienia policyjne:
• Fort VII Thorn (Toruń)
• Fort III Modlin-Neuhof (Pomiechówek)

Ekspozycję przygotowało Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Gdańsku oraz
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Jej autorami są dr Anna Jagodzińska
(BUWiM IPN) i Bartosz Januszewski (OBEN IPN Gdańsk).
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Wybory czerwcowe 1989r.
- - Bydgoszcz∙Torun∙Wloclawek

Wybory czerwcowe 1989. Bydgoszcz–Toruń–Włocławek
(13 plansz)
Wystawa jest skróconą wersją ekspozycji przygotowanej
w 2009 roku przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy. Jej autorką jest
dr Kamila Churska-Wołoszak z Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Scenariusz, teksty: dr Kamila Churska-Wołoszczak
Projekt graficzny: Piotr Wiejak
Korekta: Anna Świtalska-Jopek
Motyw „V” na planszy tytułowej: Jan Bokiewicz
Wystawa jest skróconą wersją ekspozycji przygotowanej w 2009 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.
Na wystawie wykorzystano fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, „Gazety Pomorskiej”, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA, Zdzisława Hetziga, Dariusza Jaworskiego, Zbigniewa Reszkowskiego, Jana Rulewskiego, Remigiusza Stasiaka, Antoniego Tokarczuka, Jana Wyrowińskiego.
Cytaty zaczerpnięto z publikacji: Dziś robimy rewolucję. Wybory przełomu oczami uczestników, red. Jacek Kełpiński, Adam Luks, Radosław Rzeszotek, Toruń 2009.
Autorzy dziękują za pomoc dr Katarzynie Maniewskiej oraz dr. Krzysztofowi Osińskiemu.
Twórcy wystawy dołożyli wszelkich starań, aby ustalić autorów wszystkich wykorzystanych materiałów, choć nie we wszystkich przypadkach
było to możliwe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy.
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2020
„Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli”. Armia
Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku
(19 plansz)
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W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej IPN Gdańsk
przygotował wystawę „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli”. Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku.
Ekspozycja opowiada m.in. o sprawie polskiej w 1944 roku,
obecności Armii Czerwonej na Pomorzu, krwawym boju
o Elbląg, sytuacji na Kaszubach i Kociewiu, czerwonoarmistach w Gdyni, zdobyciu Gdańska, powojennych zniszczeniach Gdańska, spaleniu żywcem gdańszczan w kościele św. Józefa, zbrodniach
Armii Czerwonej (gwałty, grabieże, zabójstwa), zwalczaniu polskiego powojennego
podziemia niepodległościowego.
Autorem wystawy jest Artur Chomicz (IPN Gdańsk).

Polskie symbole narodowe
(12 plansz)
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Wystawa Polskie symbole narodowe została przygotowana
przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskiego cyklu wystaw elementarnych. Jej autorami są dr Kamila
Churska-Wołoszczak i Piotr Wiejak.

Wojna polsko-bolszewicka na Kujawach i Pomorzu. „Za Termopile starczą Wam piersi własne…”
(18 plansz)
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Wojna
polsko-bolszewicka
na Kujawach i Pomorzu
Za Termopile starczą Wam piersi własne…

Wystawa przygotowana przez Referat Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy
Autorzy: dr Kamila Churska-Wołoszczak, Mirosław Sprenger
Współpraca: Joanna Krzemień-Wiejak
Recenzenci: dr hab. Tomasz Krzemiński, Paulina Żak, Łukasz Pogoda
Projekt graficzny: Piotr Wiejak
Korekta: dr Roksana Blech
Źródła fotografii: Biblioteka Narodowa, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Muzeum Powstańców
Wielkopolskich Lusowo, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, „Straż nad Wisłą”, „Tygodnik Ilustrowany”, Wojskowe Biuro Historyczne,
zbiory Tomasza Besarabowicza oraz domena publiczna.
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Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy
na setną rocznicę obchodów Bitwy Warszawskiej. Opowiada o zmaganiach wojny polsko-bolszewickiej ze szczególnym
uwzględnieniem działań na terenie Pomorza i Kujaw. Autorami wystawy są dr Kamila Churska-Wołoszczak i Mirosław
Sprenger.

ODDZIAŁOWE BIURO
UPAMIĘTNIANIA WALK
I MĘCZEŃSTWA
Powołanie 1 sierpnia 2016 roku Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa podejmuje
następujące działania:
• zajmowanie stanowisk, wydawanie opinii z wnioskami w sprawach opieki nad
miejscami walk i męczeństwa oraz trwałego upamiętniania związanych z tymi
miejscami faktów i wydarzeń;
• sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą, zwłaszcza polskimi cmentarzami wojennymi;
• poszukiwania i upamiętnianie miejsc męczeństwa Polaków oraz miejsc ich pochówku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• ekshumacje i przeniesienie szczątków Polaków poległych lub pomordowanych
za granicą na cmentarze w Polsce;
• popieranie tworzenia lokalnych izb pamięci i muzeów walk o niepodległość;
• finansowanie i przeprowadzanie prac mających na celu trwałe upamiętnianie
faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami walk i męczeństwa.
Natomiast w oparciu o zapisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski realizuje zadania związane z:
• prowadzeniem ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski;
• podejmowaniem działań dotyczących opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, w szczególności poprzez dofinansowanie zadań związanych z opieką nad tymi grobami;
• udzielaniem dotacji celowych oraz przyznawaniem świadczeń pieniężnych
na pokrycie kosztów sprawowanej opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
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2017–2020
Pomnik upamiętniający ofiary Zbrodni Wołyńskiej
Miejsce: Grudziądz

Odnowa nagrobków na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu
Miejsce: Gdańsk-Zaspa
W czasie pracy wyczyszczono i poddano konserwacji
44 groby z Alei Zasłużonych oraz 30 usytuowanych
w dwóch rzędach za Pomnikiem Pomordowanych
Obrońców Poczty Polskiej. Wśród odnowionych są
groby błogosławionych księży Bronisława Komorowskiego, Mariana Góreckiego, Franciszka Rogaczewskiego, obrońców Poczty Polskiej, działaczy na rzecz polskości w Gdańsku, Gedanistów, żołnierzy formacji Wojska Polskiego, pomordowanych przez Niemców
przede wszystkim w obozie koncentracyjnym Stutthof i w Gdańsku: Leona Blocka,
ks. Feliksa Bolta, Piotra Bresinskiego, Maksymiliana Bukowskiego, Rudolfa Cymorka,
Mieczysława Czyżewskiego, Józefa Dambka, Bernarda Filarskiego, Franciszka Fojuta,
Wilhelma Grimsmanna, Brunona Gregorkiewicza, Stefana Goldmanna, Aleksandra
Hevelke, Józefa Hirscha, Jana Jesikiewicza, Maksymiliana Kempińskiego, Franciszka Kręckiego, Antoniego Lendziona, Stanisława Lesikowskiego, Alfa Liczmańskiego,
Bonifacego Łangowskiego, Jana Michonia, Stefana Miraua, Feliksa Muzyka, Witolda
Nełkowskiego, Romana Ogryczaka, Bolesława Paszoty, Pawła Piątkowskiego, Władysława Pniewskiego, Kazimierza Skwierawskiego, Konrada Sojeckiego, Kazimierza
Strugały, Henryka Studzińskiego, Gustawa Szarskiego, Michała Szucy, Piotra Teshmera, Augustyna Wesołowskiego, Henryka Wieczorkiewicza, Anastazego Wika-Czarnowskiego, Tadeusza Ziółkowskiego.
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Tablice upamiętniające działaczy Wolnych Związków Zawodowych
Miejsce: Gdańsk
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Genocidium Atrox
Miejsca: Grudziądz, Zielonka Pasłęcka, Malbork
Tablica informacyjna Genocidium Atrox przygotowana
w czterech wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka, ukraińska). Poświęcona została historii ludobójstwa
na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.

Tablica upamiętniająca nauczycieli zamordowanych w latach 1939–1944
Miejsce: Bydgoszcz
Tablica upamiętnia nauczycieli Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego zamordowanych w latach 1939–1944. Została odsłonięta w budynku Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pamięci
Członków Klubu Sportowego
Gedania
Niezłomnych Patriotów
Prześladowanych
Przez Niemców
Za Krzewienie Polskości
W Gdańsku,
Z Których Wielu Oddało Życie
Za Ojczyznę
1922

K. S.
GEDANIA

2018

Tadeusz „Ralf” Adamowski, Jan Augustyński (+1943), Bronisław
Banaszkiewicz (+1939-45), Czesław Bartolik, Jakub Bawelski, Antoni
Belling, Antoni Bellwon, Edmund Bellwon (+1944), Roman Bellwon, Stefan Bellwon, Wiktor Mikołaj Bellwon (+1940), Jan Bianga,
Paweł Biernat, Anzelm Bieszk, Hildegarda Halina Bigocka (+1943),
Jan Błeński (+1940), Jan Bojahr, Maksymilian Bojahr (+1939), Jan
Borowski, Klemens Borus (+1942), Seweryn Bross (+1945), Kazimierz
Brühl (+1939-45), Bronisław Budzyński, Irena Butkowska (+1939-45),
Franciszek Butkowski (+1944), Emil Marcin Ceynowa (+1944), Paweł
Chmielecki, Tadeusz Chudziński, Aleksander Chyła (Chiłła), Zygmunt
Chychła, Szczepan Czaja, Edyta Gertruda Czoskówna (+1939), Franciszek
Dawidowski, Władysław Deik, Edmund Detlaff (+1940), Władysław Dębowski (+1941), Jan Dłużewski (+1942), Brunon Dobrzychowski (Dobrzichowski)
(+1940), Franciszek Domaszke, Florian Droszyński, Konstanty Drozdowski
(+1943), Brunon Drywa (+1943), Jan Dunst, Franciszek Dwojecki (Dwojacki) (+1943), Eryk Fallow, Edmund Fallow, Franciszek Fallow (+1943), Jerzy
Paweł Fallow (+1945), Aleksander Fedasz (+1939), Bernard Filarski (+1940),
Alfons Flisykowski (+1939), Franciszek Fosut (+1940), Jan Gańcza, Amandus
Gański (+1940), Leon Gappa (+1940), Alfons Garyantesiewicz (+1939), Michał
Gawlicki, Andrzej Gdaniec (+1941), Jan Gdaniec, Kazimierz Gdaniec (+1939),
Władysław Gdaniec (+1945), Zygmunt Gdaniec (+1941), Franciszek Gierszewski
(+1940), Stefan Goldman (+1940), Brunon Goliński, Paweł Goliński, Józef Gołębiewski (Gołembiewski) (+1942), Alfons Gołembiowski, Antoni Góralczyk, Stefan Grabowski, Franciszej Józef Gracz (+1940), Konrad Gracz, Jan Grimsmann
(+1939-45), Zygmunt Grimsmann (+1940), Wilhelm Grinsmann (Grimsman)
(+1940), Paweł Gronau, Antoni Guziński, Leon Halmann, Roman Hapka, Jan
Stanisław Hasse (+1942), Gerard Hoppe, Gustaw Hoppe, Edmund Jankowski, Franciszek Jankowski (+1945), Józef Jankowski, Leon Jankowski, Wojciech Jedwabski,
Edmund Jesikiewicz, Jan Jesikiewicz (+1940), Alfons Jędrzejczyk (+1941), Norbert Jędrzejczyk (+1941), Władysław (?) Jędrzejczyk (+1939-45), Leon Kalinowski
(+1939-45), Jan Kalkowski, Jan Kamrowski (+1942), Leon Kanke, Alfons Kasprowicz, Franciszek kasprowicz, Leon „Lipek” Keller (+1939-45), Maksymilian Kempiński, Jan Kielas, Witold Kledzik, Bernard Kleina, Franciszek Klepinowski,
Kazimierz Kliszkowiak, Jan Klugmann, Gerard Knoff, Paweł Knoff, Brunon Kobiella, Henryk Kopecki (+1941), Józef Kostko (kostro)? (+1941), Bernard Leon Krajewski,
Bernard Krause, Franciszek Kręcki (+1940), Henryk Królikowski-Muszkiet (+1940),
Leon Kubicki (+1939-45), Brunon Kühl, Franciszek Kuntz (+1939), Jan Kuntz, Jan
Kurowski, Klemens Kurowski, Wincenty Kurowski, Wincenty Kwiatkowski (+193945), Feliks Laga (+1942), Stanisław Langiewicz (+1940), Zygmunt Langowski, Marceli
Laska (+1940), Antoni Lendzion (+1940), Leon Lendzion, Maksymilian Lendzion,
Antoni Leszczyński, Kleofas Lewandowski (+1941), Józef Lewandowski (+1940), Paweł
Lipski, Alojzy Łukowski (+1939), Brunon Mach, Franciszek Mach, Ginter (Günter)
Mach (+1943), Roman Mach (+1943), Franciszek Machutta, Feliks Malanowski, Maksymilian Małach (+1939), Alojzy Małkowski, Teofil Marcinkowski (+1940), Alojzy Masa,
Stanisław Mazur (+1942), Gerard Paweł Mehring, Feliks Melka (+1940), Herbert Meller,
Józef Mey (+1940), Jerzy Stefan Miecznikowski (+1942), Jakub Mielewski, Alfred Miennik, Jan Miennik (Mienik), Albin Migawski, Tomasz Milewski, Brunon Mionskowski, Jan Miotk, Franciszek Mokwiński, Zygmunt Morawski, Alojzy Murawski,
Edmund Muzyk (+1943), Brunon Nadolny, Edward Nadolny (+1939), Feliks Nadolny,
Jan Nadolny, Leonard Nadolny, Wojciech Najsarek (+1939), Witold Nełkowski (+1940),
Konrad Nierzwicki (+1941), Klemens Nittka, Józef Nowak (+1939-45), Mieczysław Olszewski (+1939), Józef Ossowski (+1940), Stefan Ostrowski (+1939), Józef Pawłowicz (+1939-45), Jan
Pastwa, Jan Petryński (Petriński) (+1945), Paweł Petryński (Petriński) (+1939), Herbert Petryński (Petriński) (+1939-45), Szczepan Stefan Pilecki (+1939), Jerzy Piotrowski, Antoni
Potrykus, Jan Potrykus, Józef Potulski, Edward Prange, Leon Pszczoliński, Emilian Puppel,
Stanisław Radomski (+1940), Filip Rezmer, Teodor Richert, Alfons Romatowski (+1940), Antoni Rosner (+1942), Henryk Rosochowicz (+1942), Alfons Runowski (+1939), Franciszek Rutkiewicz (1939), Helmut Rykalski, Antoni Rzeszotarski (+1939-45), Jan Samulski, Paweł Sarrach,
Aleksander Schiller (+1941), Jan Schoennagel, Bolesław Schramke, Józef Schulz (+1939), Jakub
Schütta (+1940), Stanisław Sierocki, Ignacy Sikorski (+1939), Stefan Sobański (+1939-45), Paweł
Jakub Socha (Socka) (+1939), Konrad Sojecki (+1940), Marian Spojda (+1940), Leon Szpretka, Wiktor Stankowski, Jan Sulewski, Henryk Szafarkiewicz (+1941), Alfons Paweł Szczeciński (+1939),
Józef Szmelter (+1941), Mieczysław Szymański, Bernard Śliwiński, Kazimierz Świeczkowski,
Henryk Świętochowski (+1939), Czesław Tejkowski (+1940), Henry Thomas (+1940), Władysław Tocka, Alfons Tryba (Triba) (+1939), Leon Trzebiatowski (+1940), Ksawery Tuchołka, Tadeusz Tylewski,
Wilhelm Ukleja, Jerzy Weiss, Alfons Wesołowski, Augustyn Jan Wesołowski (+1940), Medard Wieloch, Anastazy Wika-Czarnowski (+1940), Bernard Wilgorski, Gerard Albert Wilgorski (+1939), Jan
Witkowski, Szymon Witkowski (+1940), Sebastian Wojtowicz, Zygmunt Wolf, Bernard Wollschläger (+1942), Konrad
Zdrojewski (+1939), Brunon Zwarra, Paweł Żygowski (+1940)...
niniejsza lista jest niepełna i będzie wciąż uzupeniana

Tymczasowa tablica pamięci członków Klubu Sportowego Gedania
Miejsce: Gdańsk
Tablica przygotowana w związku z uroczystościami 96. rocznicy powstania Klubu Sportowego Gedania. Została odsłonięta na pomniku Gedanistów
w Gdańsku-Wrzeszczu, w miejsce oryginalnej, zaginionej tablicy.

Gedania
Z okazji 97. rocznicy powstania Klubu Sportowego
Gedania, we wrześniu 2019 r. Oddziałowe Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku opracowało folder z biogramami 40 Gedanistów upamiętnionych symbolicznie na Nekropolii
Męczenników II Wojny Światowej – Cmentarzu na
gdańskiej Zaspie.
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Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej
Miejsce: Toruń
Pomnik poświęcony ofiarom akcji eksterminacyjnych przeprowadzonych przez hitlerowskie Niemcy jesienią 1939 roku
na ludności polskiej terenu Pomorza. OBUWiM współfinansował przedsięwzięcie (w tym widoczną na zdjęciu tablicę).

Pomnik poświęcony budowniczym Polski
Miejsce: Chełmża
Pomnik jest kopią zniszczonego przez Niemców
w czasie II wojny światowej upamiętnienia z 1933
roku.

Pomnik poświęcony Chełminiakom
Miejsce: Bydgoszcz
Pomnik poświęcony Chełminiakom – osobom przymusowo
rekrutowanym do wojska w stanie wojennym

Odnowa nagrobków na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu (II etap)
Miejsce: Gdańsk-Zaspa
W czasie II etapu prac wyczyszczonych zostało 350
pomników.

99

Odnowa nagrobka Jana Wiśniewskiego „Szreniawy”
Miejsce: Barwice

Wymiana nagrobka Antoniego Browarczyka
Miejsce: Gdańsk
Antoni Browarczyk był młodym mieszkańcem Gdańska,
uczestnikiem społecznych protestów przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, jedną z pierwszych ofiar śmiertelnych
komunistycznych represji. Zrealizowaliśmy wymianę nagrobka Antoniego Browarczyka i trzech krzyży stylizowanych
na gdański pomnik Poległych Stoczniowców.

Tablica poświęcona organizacji Jord-Just
Miejsce: Starogard Gdański
Tablica pamiątkowa odsłonięta w budynku dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie w latach 1951–1952 działała
Młodzieżowa Antykomunistyczna Organizacja Jord-Just, założona przez Teresę Block (1935–1992),
w hołdzie 17 młodym patriotom skazanym przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na kary od 1,5
roku do 9 lat więzienia za swoje dążenie do przywrócenia wolnej Polski.

Tablica upamiętniająca miejsce kaźni – siedzibę
Urzędu Bezpieczeństwa
Miejsce: Bydgoszcz
Tablica pamiątkowa odsłonięta na budynku Szpitala MSWiA w Bydgoszczy. Od 1945 roku działał tam
powiatowy, a następnie wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa.
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Tablice upamiętniające działaczy i współpracowników Wolnych Związków Zawodowych
Miejsce: Gdańsk
Tablice zostały odsłonięte w 41. rocznicę powstania
Wolnych Związków Zawodowych 1978–1980.

Tablice informacyjne na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie
Miejsce: Gdańsk
Sześć tablic informacyjnych poświęconych historii
cmentarza, obrońcom Poczty Polskiej, kolejarzom
i celnikom z Szymankowa, księżom męczennikom,
a także zawierających listę pochowanych tutaj Polaków.

Księża Niezłomni
W 2019 r., aby upamiętnić Narodowy Dzień Księży Niezłomnych Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku wydało folder
poświęcony polskim księżom-męczennikom, których przynajmniej 29 zostało pogrzebanych przez
Niemców na cmentarzu na gdańskiej Zaspie.
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Tablica poświęcona Zdzisławowi Badosze „Żelaznemu”
Miejsce: Podjazy
Tablica odsłonięta w rocznicę zwycięskiej potyczki ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”, dowódcy szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK, z grupą
operacyjną UB i MO, do której doszło w 1946 roku
w Podjazach.

Tablica upamiętniająca 1. Pułk Kawalerii KOP
Miejsce: Grzechotki
W górnej części tablicy znajduje się odznaka pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza nałożona
na dwa proporce lancowe KOP. Odsłonięcie odbyło
się w trakcie uroczystości nadania Placówce Straży
Granicznej w Grzechotkach imienia 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Znak drogowy E-10 informujący o drodze do Lasu
Szpęgawskiego
Miejsce: Swarożyn
Znak drogowy informujący o drodze do Lasu Szpęgawskiego, gdzie w latach 1939–1940 doszło do
zbiorowych egzekucji od 5 do 7 tys. Polaków z terenu Pomorza, popełnionych przez niemieckich okupantów.

ZBRODNIA
W KAROLEWIE
1 września 1939 r. III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę. Na mocy
dekretu z października 1939 r. Pomorze Gdańskie, Wielkopolska i Górny Śląsk zostały wcielone do państwa niemieckiego. Naziści rozpoczęli realizację planu całkowitej likwidacji polskiej kultury, obyczajów
i języka. Jego pierwszy etap polegał na eksterminacji przedstawicieli arystokracji, inteligencji i duchowieństwa, innych osób uznanych
za niebezpieczne dla Niemiec, a także Żydów i chorych psychicznie.
Wykonanie zadania powierzono specjalnym oddziałom policji i służby bezpieczeństwa, które przybyły do Polski wraz z Wehrmachtem,
tzw. Einsatzgruppen. Na Pomorzu Gdańskim decydującą rolę odegrała
paramilitarna organizacja o nazwie Selbstschutz Westpreussen. Dowództwo powierzono kadrze SS.
Obwodowi Selbstschutzu w Więcborku podlegał obóz w Karolewie.
Cel jego utworzenia był jeden: zgromadzić w jednym miejscu jak największą liczbę osób, których eksterminację zaplanowano przed wojną
lub tuż po jej wybuchu. Komendantem i zastępcą obozu w Karolewie zostali Niemcy z Więcborka. Komendantem mianowano Herberta Ringela, a zastępcą Karla Friedricha Marquardta. Strażnicy obozowi w dużej
części wywodzili się z Więcborka. Ważną rolę w procesie podejmowania
decyzji o egzekucjach odgrywali miejscowi arystokraci, oficerowie SS
Hans Jürgen von Wilckens z Sypniewa i Hermann Wendolin Lütke von
Ketelhodt z Sośna oraz właściciel majątku Rogalin Werner Foedisch.
Na miejscu zatrzymanych rejestrowano i odbierano im rzeczy osobiste.
Wkrótce potem w pałacu odbywały się przesłuchania. Dopiero tutaj
stawiano zatrzymanym nieprawdziwe zarzuty. W obozie przeprowadzano „rozprawy sądowe”, które miały stwarzać pozory postępowania
zgodnego z prawem. Jeżeli nazwisko skazańca znajdowało się na liście
proskrypcyjnej z reguły był rozstrzeliwany. Śledztwo za każdym razem przebiegało podobnie; wystarczyło, by dwóch Niemców oskarżyło
Polaka o antyniemieckie nastawienie przed wojną. Niemcy okrutnie
znęcali się nad więźniami, których torturowano. Bito ich specjalnie do
tego celu przeznaczonymi pałkami zakończonymi metalowymi kulami
oraz zwykłymi narzędziami, np. łopatami, szprychami kół, łańcuchami, kopano, powodując okaleczenia ciała i utratę przytomności.
Z powodu braku dokumentacji nie jest znana dokładna liczba więźniów. Średnio w Karolewie przebywało od 200 do 300 osób. Egzekucje
w Karolewie trwały zapewne od momentu powstania obozu w II połowie września i trwały prawdopodobnie do początku grudnia 1939 r.
W miejscu, gdzie w Karolewie upamiętniono zbrodnię i urządzono
cmentarz pochowano 1781 osób, które ekshumowano w 1946 r. Dokładna liczba ofiar zbrodni w Karolewie nie jest znana.
oprac. Izabela Mazanowska
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Zbrodnia w Karolewie
Miejsce: Karolewo
Tablica informacyjna poświęcona zbrodni w Karolewie, która jest częścią Zbrodni Pomorskiej, czyli masowych egzekucji
dokonywanych przez Niemców jesienią 1939 roku.

Niemiecki obóz w Soldau
Miejsce: Działdowo

NIEMIECKI OBÓZ SOLDAU

UTAJONY OŚRODEK ZAGŁADY
MIEJSCE MĘCZEŃSTWA TYSIĘCY POLAKÓW
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

DziałDowo
2

We wrześniu 1939 r., zaledwie po 20 latach wolności Polaków, cieszących się odzyskaniem niepodległości, Działdowo, pograniczne miasto II
Rzeczypospolitej Polskiej, zostało zajęte przez
Niemców. Okupanci rozpoczęli realizację okrutnego planu całkowitego unicestwienia polskości.
Działdowo, przemianowane przez Niemców na Soldau,
było ważnym węzłem kolejowym, ponadto w mieście
istniał okazały kompleks budynków, przed wojną
stanowiący koszary III Batalionu 32. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Niemcy wykorzystali gotową infrastrukturę, by stworzyć w Soldau miejsce zagłady i męczeństwa tysięcy Polaków.

III Rzeszy. Dotknęły również po prostu Polaków-sąsiadów, jako że terror na okupowanych ziemiach zapoczątkowała paramilitarna organizacja,
w skład której wchodzili miejscowi Niemcy, tzw.
Selbstschutz. Pierwszym miejscem kaźni Polaków
była prywatna willa położona przy ul. Dworcowej
(obecnie Jagiełły), jej mury nie pomieściły jednak ogromu planowanej zbrodni.

4
Koszmarne warunki bytowe i sanitarne w obozie
(brak ustępów, pomocy lekarskiej, higieny, zmiany
odzieży, głód, przepełnienie, plaga wszy) doprowadziły do wybuchu epidemii tyfusu plamistego.
Walka z chorobą trwała od sierpnia do października 1941 r. Według różnych szacunków i relacji
od 300 do 900 osób zmarło w wyniku choroby lub
zostało rozstrzelanych z powodu podejrzenia zarażenia. Po zwalczeniu epidemii warunki w zasadzie nie zmieniły się. Więźniów nieludzko traktowano, torturowano, rozstrzeliwano, głodzono,
zmuszano do ciężkiej pracy fizycznej, zarówno na
przełomie 1939/1940 r., jak i w okresie likwidacji obozu.
Dworzec

Główny blok więzienny

3
Kasyno

1
Nazwy i funkcje obozu zmieniały się, jednak
niezmiennie realizowany był w nim podstawowy cel
Niemców – urzeczywistnianie planów ludobójstwa.
Po kapitulacji Twierdzy Modlin 28 września
1939 r., niemiecka jednostka Wehrmachtu zorganizowała w koszarach obóz przejściowy dla polskich
jeńców wojennych, wywiezionych po kilku tygodniach do obozów na terenie Niemiec.
W następnej kolejności obóz Soldau posłużył
do skomasowania i wymordowania Polaków zatrzymanych w ramach tzw. Intelligenzaktion. Represje
wymierzone były w przedstawicieli polskiej arystokracji, inteligencji, duchowieństwa, dyplomatów, urzędników państwowych, polskich działaczy
społecznych i patriotów, osób uznanych za wrogów

„Przejściowy obóz Soldau utworzyłem w zimie
1939/40 umyślnie po to, by przede wszystkim przeprowadzić w sposób niepostrzeżony liczne likwidacje” – podawał 16 czerwca 1943 r. w protokole
przesłuchania oficer SS dr Otto Rasch, inspektor
gestapo w Königsberg (Królewcu), przełożony komendanta obozu Soldau. Bezpośrednim, pierwszym
komendantem obozu był Hans Krause, przejawiający
szczególną gorliwość w znęcaniu się nad więźniami.
Cały teren obozu ogrodzono drutem kolczastym,
w narożnikach ustawiono wieżyczki wartownicze,
budynki były w nocy oświetlone silnym światłem.
Więźniów traktowano w uwłaczający człowieczeństwu sposób, sadystycznie maltretowano. W piwnicach
tłoczono konające osoby, skrępowane drutem kolczastym, przywiązane za szyję do rury wodociągowej,
pobite do tego stopnia, że części ciała zwisały
im powybijane. Inspektor gestapo Otto Rasch wydał zarządzenie o biciu wszystkich więźniów w momencie przyjęcia do obozu. Niejednokrotnie suma
uderzeń przekraczała 50 razów. Codzienna poranna
gimnastyka polegała na bieganiu między szeregiem
SS-manów, bijących więźniów kijami. W szczególnie
okrutny sposób traktowani byli księża, wskutek
czego większość zmarła z wyczerpania. Byli głodzeni, torturowani, podczas codziennej gimnastyki
musieli czołgać się na łokciach i kolanach wokół
podwórza, stali nocami na mrozie.

Od 21 maja do 8 czerwca 1940 r. oddział SS
Herberta Lange SS-Sonderkommando Lange w ramach
przeprowadzanej „eliminacji życia niewartego życia”, tzw. Aktion T4, uśmiercił przywiezionych do
obozu Soldau 1558 umysłowo chorych obywateli III
Rzeszy z Prus Wschodnich i około 300 z rejencji
ciechanowskiej (obywateli II Rzeczypospolitej).
W obozie Soldau wydzielono również sektor przeznaczony na czasowy obóz przesiedleńczy, przez
który przeszło ok. 5 tys. osób zmuszonych przez
Niemców do opuszczenia swoich domów. Zwożono wysiedlonych z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, pułtuskiego i Białostocczyzny. Celem ich dalszej deportacji miało
być Generalne Gubernatorstwo. Przeważającą grupę
więźniów obozu stanowili Polacy, ponadto do obozu kierowano m.in. Żydów, Ukraińców, Francuzów,
Rosjan, Cyganów. Po krótkim okresie byli odsyłani do innych obozów koncentracyjnych i zagłady.
Część z nich została rozstrzelana w Soldau.
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Kulminacja bezpośredniej, masowej zagłady
więźniów obozu miała miejsce w pierwszej połowie
1940 r. Nie oznaczało to jednak końca mordów.
Trwały one nadal, mimo oficjalnego przekształcenia obozu na wychowawczy obóz pracy, pod którą
to nazwą przetrwał do stycznia 1945 r. Kierowano
tu osoby cywilne, które odbywały karę czasowego
pozbawienia wolności (przeważnie od trzech tygodni do trzech miesięcy) m.in. za porzucenie
miejsca przymusowej pracy, odmowę jej wykonywania, konflikt
z Niemcami.
Obóz z czasem zaczął nabierać również charakteru karnego, m.in. dlatego, że trafiały
do niego osoby, które przeszły
przez obóz wychowawczy.
Rozbieżności w danych szacunkowych, odnośnie więźniów
pomordowanych i przetrzymywanych w obozie, są bardzo duże.
Według różnych źródeł, przez
niemiecki obóz Soldau przeszło
do 200 tys. osób, przy przeciętnym
stanie
zaludnienia
1000 osób. Zeznania świadków,
zarówno Polaków jak i Niemców,
oraz powojenne ustalenia Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a następnie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku, wskazują
na liczbę pomordowanych sięgającą 30 tysięcy. Ofiary pochowane w lasach koło Komornik

Tablica informacyjna poświęcona historii niemieckiego obozu w Soldau, miejscu kaźni Polaków w czasie II wojny światowej. Odsłonięta w pobliżu głównego budynku obozu.

szacuje się na około 10 tysięcy, w lesie koło
Białut na około 15 tysięcy osób, ponadto ofiary
grzebano w tzw. Lasku Zwierskiego (przedwojennej
posiadłości Leonarda Zwierskiego), na cmentarzu
żydowskim, na terenie obozu, w lesie ok. 1 km od
wsi Bursz oraz w Malinowie.
Oszacowanie pełnych strat nigdy nie będzie
możliwe z powodu braku danych ewidencyjnych oraz
zacierania śladów zbrodni przez sprawców. W marcu i kwietniu 1944 r., w ramach ogólnoniemieckiej tzw. Aktion 1005, odkopywano i palono zwłoki
ofiar. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie operacji w okolicy Działdowa był Hermann Herz, szef
gestapo w Olsztynie. Żydów, zmuszonych do wykonania prac, rozstrzelano.
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Kolejną grupą kierowaną do wymordowania w niemieckim obozie Soldau byli więźniowie polityczni, w tym żołnierze polskiego podziemia, Związku
Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, wysyłani do Działdowa przez gestapo z ziem włączonych
do III Rzeszy, placówek w Ciechanowie, Olsztynie,
Włocławku, a także z innych obozów. Przyjeżdżali
już po przeprowadzonym śledztwie, z orzeczonymi
wyrokami śmierci. Nie byli ewidencjonowani.
Przywożonych do obozu więźniów częściowo rejestrowano, częściowo nie. Grupa nierejestrowana przeznaczona była do natychmiastowego wymordowania. Taka praktyka była zresztą powszechna
również w innych niemieckich obozach. Akcje zagłady przeprowadzano w szybkim tempie. Więźniów
rozstrzeliwano na terenie obozu oraz mordowano w zbiorowych egzekucjach w pobliskich lasach, wśród ofiar były kobiety i dzieci. Masowych mordów dokonywano przy zachowaniu jak największej tajemnicy, maskowano je pozorowanymi
wysiedleniami.

Część pomordowanych pozostaje do dziś anonimowa, zmarłych wspominają upamiętnienia w Działdowie, w lasach koło Komornik i Białut oraz w Iłowie.
Wśród imiennych ofiar wymienić można 89 osób duchownych i zakonnych, m.in. abp Antoniego Juliana
Nowowiejskiego, biskupa płockiego, bp Leona Wetmańskiego, sufragana diecezji płockiej i Mieczysławę Kowalską, klaryskę kapucynkę z Przasnysza.
13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił
ich błogosławionymi w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej.
W obozie zostali zamordowani również pracownicy konsulatu polskiego w Olsztynie wraz z konsulem Bogdanem Jałowieckim i jego zastępcą Janem
Piotrowskim oraz Witold Winiarski – attaché konsularny w Generalnym Konsulacie w Królewcu.
Na początku stycznia 1945 r., w obliczu nieuchronnej klęski, niemieccy zbrodniarze zmusili
przebywających w obozie około 1500 więźniów do
marszu śmierci w kierunku Ostródy. Nawet w tych
ostatnich momentach wojny kontynuowali mordy, tak jak w Starych Jabłonkach koło Ostródy,
w których zastrzelili 118 więźniów obozu Soldau.
17 stycznia 1945 r. Działdowo zajęły oddziały
Armii Czerwonej. Władzę w mieście objęła sowiecka
komendantura wojskowa, a w byłym obozie niemieckim zorganizowano tzw. Nakazowo-Rozdzielczy Obóz
NKWD 2 Frontu Białoruskiego. Trafiały tu głównie osoby obywatelstwa polskiego i niemieckiego.
Polaków osadzano zarówno pod zarzutem przyjęcia III grupy Niemieckiej Listy Narodowościowej
(Deutsche Volksliste), jak i za przynależność do
Armii Krajowej. W marcu i kwietniu 1945 r. wywieziono ponad 10 tysięcy więźniów w głąb ZSRS, do
obozów w Czelabińsku i Biełoriecku. Obóz funkcjonował do 30 października 1945 r. Później rolę
NKWD przejął Urząd Bezpieczeństwa.
Tak po zakończeniu koszmaru niemieckich zbrodni totalitaryzmu nazistowskiego, rozpoczął się
w Działdowie nowy rozdział martyrologii narodu
polskiego, którego siłą sprawczą był sowiecki,
komunistyczny totalitaryzm.

9
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Obóz Illowo
7

8

Iłowo (niem. Illowo) wchodziło w skład powiatu działdowskiego i współdziałało z gestapo w Soldau, stąd egzekucje w lesie białuckim położonym
kilka kilometrów od Iłowa. W miejscowości funkcjonował również niemiecki
obóz przejściowy dla dorosłych oraz wydzielony barak, tzw. lazaret dla
małych dzieci, od wieku niemowlęcego do 5 lat. Były to dzieci polskie,
francuskie, litewskie, rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, które odbierano matkom wywożonym na roboty przymusowe. Przywożono tu również na czas
rozwiązania kobiety ciężarne zatrudnione na robotach przymusowych, noworodki zabierano im zaraz po porodzie. Starsze dzieci o cechach określonych przez Niemców jako nordyckie, wywożono do Niemiec w celach germanizacyjnych. Jednocześnie w obozie przebywało około 50 dzieci. Z powodu
głodu, braku lekarstw i odpowiedniego ubrania panowała wśród nich wysoka
śmiertelność. Z zeznań świadków wynika, że w obozie zmarło 300–400 bezbronnych, niewinnych, odebranych matkom dzieci.

1. Budynki obozu Soldau, dwudziestolecie międzywojenne, ze zbiorów Franciszka
Skibickiego
2. Działdowo, widok z góry na Rynek, dwudziestolecie międzywojenne, ze zbiorów
Franciszka Skibickiego
3. Willa przy ul. Jagiełły, widok współczesny, fot. Katarzyna Lisiecka
4. Dworzec kolejowy w Działdowie, dwudziestolecie międzywojenne, ze zbiorów
Franciszka Skibickiego
5. Kopia obrazu błogosławionych abp A.J. Nowowiejskiego i L. Wetmańskiego
6. Cmentarz ofiar terroru pod Komornikami, fot. Marcin Węgliński
7. Upamiętnienie w lesie białuckim, fot. Marcin Węgliński
8. Upamiętnienie w Lasku Zwierskiego, fot. Marcin Węgliński
9. Cmentarz obozu dziecięcego w Iłowie z okresu II wojny światowej, z zasobu
AP w Mławie.
10. Budynek obozu w Iłowie, widok współczesny, fot. Marcin Węgliński

Rekonstrukcja orła wieńczącego pomnik Wojsk
Balonowych
Miejsce: Toruń
Rzeźba jest głównym elementem pomnika. Przedstawia orła zrywającego się do lotu, trzymającego
w szponach krzyż Virtuti Militari, wieniec z liści
wawrzynu i dębu oraz kotwicę. Jej rekonstrukcja
została sfinansowana przez OBUWiM. Odbudowany pomnik (zniszczony w czasie II wojny światowej przez niemieckiego okupanta)
został odsłonięty w sierpniu 2020 roku.
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Folder informacyjny poświęcony Żołnierzom Wojsk Balonowych, którzy bohatersko walczyli w obronie Ojczyzny
podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
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Związek Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej
W 2019 r. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (ZIWRP) obchodził 100. rocznicę utworzenia, co czyni go nie tylko najstarszą organizacją kombatancką w Polsce, a także jedną z pięciu na świecie. Ma
zasięg ogólnokrajowy i zrzesza zarówno inwalidów wojennych, jak i wojskowych. W Związku partycypują
członkowie rodzin poległych lub zmarłych żołnierzy oraz inwalidzi poobozowi i represjonowani przez systemy totalitarne. Dewiza organizacji brzmi „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W przeszłości ZIWRP wchodził w skład
Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszeń Inwalidów i Byłych Kombatantów, a obecnie Światowej Federacji Weteranów.
I wojna światowa zapisała się w historii jako konflikt totalny. Państwa podejmujące walkę były zdolne do
przemysłowej produkcji coraz bardziej innowacyjnej i różnorodnej broni, lecz nie dysponowały środkami,
które zabezpieczyłyby byt wracającego z frontu żołnierza oraz jego rodziny. Mimo że opieka nad inwalidami wojennymi ma znacznie dłuższy rodowód, to właśnie w wyniku opisywanych doświadczeń poszkodowani zaczęli się zrzeszać. W tym okresie na ziemiach polskich pod wszystkimi trzema zaborami powstało
wiele lokalnych, niezależnych od siebie organizacji. Po odzyskaniu niepodległości, w dniach 12–17 kwietnia 1919 r. w Warszawie odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Polskich, na którym powołano jeden
wspólny Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
W lutym 1919 r. z inicjatywy Juliana Szyperskiego utworzono bydgoskie koło Związku Inwalidów Wojennych. Szyperski był głęboko oddany sprawom organizacji i cieszył się uznaniem w środowisku. Z biegiem
czasu upowszechniały się osiągnięcia zrzeszenia oraz rosło poparcie dla jego aktywności wśród władz
miejskich i wojskowych. Na pięciolecie ZIWRP ufundowano pierwszy sztandar, którego wzór zmieniono
w 1929 r. W 1937 r. ZIWRP wraz ze Związkiem Ociemniałych Żołnierzy podjął się budowy siedziby przy
ul. Markwarta. Zakończono ją w połowie 1939 r. a uroczyste otwarcie wyznaczono na 3 września 1939 r.
Po napaści Niemiec na Polskę okupant rozwiązał struktury ZIWRP. Część członków zaangażowała się
w konspirację, wielu straciło życie. Prace zrzeszenia wznowiono w 1944 r. Reaktywacji Związku w Bydgoszczy podjął się Julian Szyperski, inaugurując jego działalność już w lutym 1945 r. Władze komunistyczne zlikwidowały organizację w 1950 r., została odtworzona dopiero po 6 latach.
Imieniem Związku Inwalidów Wojennych RP nazwano skwer vis à vis Muzeum Wojsk Lądowych. W tym
miejscu w 100. rocznicę jego powołania dokonano uroczystego odsłonięcia obelisku upamiętniającego
żołnierzy inwalidów z wojen 1914–1918, 1919–1921, 1939–1945 oraz członków polskiego podziemia niepodległościowego. Tablice pamiątkowe znajdują się na budynku przy ul. Markwarta – siedzibie Zarządu Okręgowego ZIWRP, na ścianie Muzeum Wojsk Lądowych oraz w Kościele Garnizonowym pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy.
Opracowanie
Eugeniusz Michał Andrzejewski, Wiceprezes ZO ZIW RP
Regina Dąbkowska, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Tablica pamiątkowa poświęcona Związkowi Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce: Toruń
Tablica umiejscowiona nieopodal pomnika Żołnierzy Inwalidów przedstawia historię Związku Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej. Została sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Tablica pamiątkowa Bractwa Oblatów
Miejsce: Gdańsk
Tablica poświęcona Bractwu Oblatów Św. Brygidy –
bractwu ludzi dobrej woli i dobrego czynu, niosących pomoc osobom represjonowanym w latach
osiemdziesiątych i ich rodzinom. Dzieło odsłonięte w kościele św. Brygidy w Gdańsku wyszło spod
dłuta rzeźbiarza prof. Wawrzyńca Sampa.
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Tablica upamiętniająca Antoniego Miotka
Miejsce: Puck
Tablica z brązu upamiętniająca Antoniego Miotka, współorganizatora uroczystości zaślubin Polski z morzem w 1920 roku, członka puckich władz miejskich okresu dwudziestolecia
międzywojennego, bliskiego współpracownika Antoniego
Abrahama. Tablica autorstwa Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera umieszczona na murze kamienicy znajdującej się
na puckim rynku została odsłonięta w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 2020 roku przez Prezydenta
RP, Andrzeja Dudę.

Tablica edukacyjna Zaślubiny Polski z Morzem,
Puck 10 lutego 2020
Miejsce: Puck
Tablica informacyjna umieszczona w miejscu autentycznych zaślubin Polski z morzem (dawna baza
Morskiego Dywizjonu Lotniczego). Tablica w języku
polskim i angielskim zawiera, poza krótką treścią
merytoryczną, oryginalne zdjęcia z uroczystości
oraz malarskie przedstawienia zaślubin pędzla Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.

Replika Słupka Zaślubinowego z 1920 roku, który stanął
w porcie w Pucku 10 lutego 2020 roku
Miejsce: Puck

105

Tablice Polsce Wierni
Miejsce: Inowrocław
Dwie tablice Polsce Wierni upamiętniające antykomunistyczną organizację młodzieżową „Stronnictwo Narodowe”, działającą w Inowrocławiu,
Strzelnie, Gniewkowie i Kruszwicy, oraz poległych
i pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej nauczycieli i wychowanków szkoły.
Tablice zostały odsłonięte 2 marca 2020 roku w budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.

Od 2011 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto dedykowane osobom, które nie
pogodziły się z narzuconym Polsce ustrojem i czynnie mu się
przeciwstawiły. Nadrzędnym celem komunistów było bowiem
całkowite zniewolenie społeczeństwa, a każdy przejaw niezależności był zwalczany. Władza, za pomocą różnych narzędzi,
m.in. rozbudowanego aparatu represji, ingerowała we wszystkie dziedziny życia. Doprowadziło to do wzrostu aktywności
przeciwko systemowi. Opór ten nie wygasł wraz ze zlikwidowaniem legalnej opozycji oraz rozbiciem ogólnopolskich struktur
podziemia niepodległościowego. Jednym ze spadkobierców idei walki o wolność była młodzież, która zrzeszała się w liczne organizacje na terenie całego kraju. Mimo, że ich członkowie byli bardzo młodzi, funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa traktowali ich okrutnie.
Tak samo jak dorośli znosili brutalne śledztwa oraz koszmar wieloletniego więzienia.
Pod koniec 1947 r. w Kruszwicy powstała młodzieżowa organizacja „Stronnictwo Narodowe”. Skupiała ponad 60 osób, w większości uczniów z okolicznych miejscowości, jej
kolejne koła konspiracyjne zawiązywały się m.in. w Gniewkowie, Strzelnie oraz Inowrocławiu. Aktywność młodzieży polegała przede wszystkim na samokształceniu i oddziaływaniu
na społeczeństwo. Członkowie kolportowali ulotki, malowali na murach antykomunistyczne napisy oraz przesyłali anonimy do działaczy politycznych. Kolekcjonowali broń z myślą
o ewentualnym konflikcie zbrojnym.
Niestety komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, przede wszystkim przy pomocy tajnych
współpracowników, w pierwszych miesiącach 1950 r. aresztował większość członków zrzeszenia.
Główny proces odbył się w dniach 5–9 czerwca 1950 r., wyrok ogłoszono w inowrocławskim hotelu „Bast”. Przed Wojkowym Sądem Rejonowym stanęło wówczas 27 osób. Kilkunastu z nich było uczniami Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Członkom organizacji zasądzono kary od 2 do 15 lat więzienia. Mieczysław Mareczek, jeden ze skazanych
opisał swoje przeżycia: „(…) pokazowa rozprawa była wielkim wstrząsem nie tylko dla nas,
którzy znaleźli się tam, na ławie oskarżonych, ale także dla mieszkańców Inowrocławia.
W ostatnim dniu rozprawy tłumy zaległy wokół hotelu. Przy każdym odczytywanym wyroku
nad ulicami niósł się pomruk wzburzenia lub szmer współczucia. Po wyroku całą grupę skazanych ładowano do ciężarówek. Gdy z tłumu zaczęły padać okrzyki i pozdrowienia, eskortujący kazali nam się położyć na podłodze samochodu. (…) Hotel „Bast” w 1950 r. stał się dla
nas i dla tych wszystkich, którzy nie zgadzali się z wszechogarniającym kraj totalitaryzmem,
symbolem nie tylko przemocy, ale i odczuwalnego poparcia społeczeństwa Inowrocławia.
Wzmocnieni tym poparciem łatwiej mogliśmy znieść stalinowskie więzienia (…), obozy pracy (…) oraz przymusową pracę w kopalniach (…). Tam zostawiliśmy część naszej młodości”.
Kilku działaczy „Stronnictwa Narodowego” zostało osądzonych w innych miejscowościach.
Organizacja „Stronnictwo Narodowe” jest przykładem na zaangażowanie młodych ludzi
w walkę z opresyjnym systemem komunistycznym. Niektórzy z nich odsiedzieli kilkuletnie
wyroki, tracąc bezpowrotnie młodość. Co więcej, jeden z członków „SN”, zaledwie dwudziestoletni Aureliusz Nowacki zmarł w trakcie śledztwa.
Rolą Instytutu Pamięci Narodowej jest przywracanie pamięci o osobach, które poświęciły
się w walce z systemami totalitarnymi. Represjonowani ze „Stronnictwa Narodowego” długo
czekali na stosowne upamiętnienie, 2 marca 2020 r. oddajmy im cześć poprzez odsłonięcie
tablicy pamiątkowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Folder informacyjny dotyczący antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Stronnictwo Narodowe”
Folder informacyjny poświęcony antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Stronnictwo Narodowe”, działającej
w okresie stalinizmu na terenie Inowrocławia, Kruszwicy,
Strzelna i Gniewkowa.

Tablica upamiętniająca Józefa Kolasińskiego
Miejsce: Rypin
Tablica poświęcona Józefowi Kolasińskiemu, Polakowi zaangażowanemu w ratowanie Żydów z getta
warszawskiego podczas II wojny światowej. Narażając własne życie dostarczał im żywność, pieniądze i dokumenty. Jednym z uratowanych był Hersz
Gruner, którego Kolasiński ukrywał w swoim domu.
Następnie znalazł dla niego mieszkanie, które opłacał, oraz wyrobił mu fałszywe
dokumenty. Za swoją postawę został uhonorowany medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”. Tablicę umieszczono w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.
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24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką. Święto zostało ustanowione,
aby uhonorować osoby, które w trakcie II
wojny światowej ryzykowały własnym życiem niosąc pomoc zagrożonym. Data została wybrana nieprzypadkowo – 24 marca
1944 r. Niemcy zamordowali kilkuosobową
rodzinę Ulmów wraz z ośmiorgiem ukrywanych przez nich Żydów.
Na ziemiach okupowanej Polski wszelka
pomoc Żydom była karana śmiercią. Mimo
to znalazły się osoby, które podjęły taką
próbę. W izraelskim Instytucie Yad Vashem
upamiętniono prawie 7 tys. znanych z imienia
i nazwiska bohaterów. Jednak ta liczba nie
oddaje w pełni skali udzielanej pomocy. Do dziś
wielu ratujących i ratowanych wciąż pozostaje anonimowymi. Celem
Instytutu Pamięci Narodowej jest nie tylko zbadanie i udokumentowanie ich losów, ale również trwałe upamiętnienie.
Józef Kolasiński urodził się 2 września 1905 r. w Rypinie.
W młodości był zawodnikiem Lecha Rypin, klubu piłkarskiego, który współtworzył wraz z ojcem Romanem. W 1925 r. wyjechał do Warszawy, ukończył gimnazjum, podjął pracę, założył rodzinę, w Warszawie również przebywał w okresie II wojny światowej. Wspierany
przez najbliższą rodzinę, zaangażował się w pomoc Żydom m.in.
z getta warszawskiego, dostarczał im żywność, pieniądze, dokumenty. Jednym z uratowanych był Hersz Gruner – Kolasiński ukrył
go w swoim domu, a kiedy stało się to niemożliwe, znalazł mieszkanie, które opłacał oraz wyrobił fałszywe dokumenty. Po latach
Mordechaj Furman, przyjaciel Kolasińskiego wspominał: „Trzeba
było być człowiekiem wielkiego, gorącego serca, człowiekiem odważnym i przepełnionym uczuciem głębokiego humanizmu, by stale
z świadomością grożącego niebezpieczeństwa udzielać pomocy Żydom. Wielu Żydów pochodzących z miasta Rypina zgłaszało się do
Józka o pomoc, gdyż wiadomość o jego ludzkich czynach rozniosła
się między jego rodakami. Wszystkim pomógł. Nikomu nie odmówił”.
Także matka Józefa Kolasińskiego, Helena ukrywała prześladowanych w Rypinie. Przyjęła pod swój dach Furmana i Grunera traktując ich jak własne dzieci. Obaj przeżyli wojnę.
W 1965 r. Józefa Kolasińskiego uhonorowano tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Wyróżnienie jest przyznawane przez
państwo Izrael ratującym Żydów z całego świata. Podczas ceremonii miał powiedzieć: „Cieszę się niezmiernie, że było mi dane
być pomocnym swym przyjaciołom i wielu innym Rypiniakom w ich
ciężkich chwilach w okresie getta warszawskiego. Żałuję, że
tylko tak niewiele zrobiłem. Cieszę się świadomością, że chociaż będę musiał opuścić Wasz gościnny kraj, pozostanę z Wami
na zawsze pod postacią dziś posadzonego drzewka, które będzie
świadczyć o naszej przyjaźni”.
Już w 1966 r. Józef Kolasiński został „uhonorowany” przez
służbę bezpieczeństwa PRL w sposób charakterystyczny dla komunistycznego, reżimowego aparatu – otrzymał trzyletnie zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do 1969 r.
Zmarł w 1979 r. w Warszawie.

Folder przedstawiający biografię Józefa Kolasińskiego, Polaka ratującego Żydów podczas II wojny światowej.

Obelisk pamięci 80 ofiar zamordowanych w Katyniu
Miejsce: Kadyny
Obelisk zawiera inskrypcję oraz 80 nazwisk pomordowanych w Katyniu bohaterów. Upamiętnienie zostało zlokalizowane na terenie zabytkowego
kompleksu klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Kadynach, znajdującego się w bezpośrednim
sąsiedztwie ze szlakiem GreenVelo. Upamiętnienie
powstało w związku z 80. rocznicą Zbrodni Katyńskiej.

Tablica pamiątkowa i informacyjna poświęcona
Marii Odyniec
Miejsce: Gdynia
Maria Odyniec (1914–2010) była nauczycielką.
W czasie II wojny światowej zaangażowała się
w działalności konspiracyjną. Po 1945 roku próbowała przekazać uczniom prawdę o zamordowanych polskich oficerach w Katyniu, o Związku Sowieckim i Armii Ludowej, zacieranej historii walki Armii Krajowej z okupantami.
Starała się uczulić uczniów na fałszywy przekaz wszechobecnej komunistycznej
propagandy, opowiadała o trudnych warunkach bytowych Polaków w ZSRS, oceniała aktualną sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy po wojnie. W latach pięćdziesiątych represjonowana przez komunistów, za głoszenie prawdy skazana na kilkuletnie więzienie.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i informacyjnej – jesień 2020 roku.
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Po wojnie wróciła do Gdyni. Uzyskawszy dyplomy uprawniające do nauczania historii, geografii gospodarczej oraz nauki
o Polsce i świecie współczesnym, pracowała
w Prywatnym Żeńskim Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni oraz w szkołach państwowych
– Gimnazjum i Liceum Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
w Gdyni, Liceum Ogólnokształcącym w Pucku i Sopocie, Liceum Mechaniczno-Elektrycznym w Gdyni, Zasadniczej Szkole Zawodowej
Budowy Okrętów przy Stoczni im. Komuny
Portret młodej Marii Odyniec
autorstwa J. Modrzewskiego z 1934 r.
Paryskiej w Gdyni, Współpracowała z redakcją „Dziennika Bałtyckiego”, publikując poezję
i prozę. W 1948 r. wyszła ponownie za mąż za gdyńskiego adwokata Edmunda Odyńca.
Nauczając młodzież próbowała przekazać uczniom prawdę o zamordowanych polskich oficerach w Katyniu, o Związku
Sowieckim i Armii Ludowej, zacieranej historii walki Armii Krajowej z okupantami. Starała się uczulić uczniów na fałszywy
przekaz wszechobecnej komunistycznej propagandy, opowiadała o trudnych warunkach bytowych Polaków w ZSRS, oceniała aktualną sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy po wojnie.

Zdjęcie Marii Odyniec (l. 60. XX w.)
wraz z życiorysem sporządzonym
w 1965 r.

Niestety, przemycane w czasie lekcji informacje w końcu dotarły do funkcjonariuszy Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni. Młodzież zaangażowana w działalność
stalinowskich organizacji, aktywiści Związku Młodzieży Polskiej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowy Okrętów w Gdyni byli oburzeni odważnie głoszonymi przez nauczycielkę treściami antykomunistycznymi. Funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa rozpoczęli przesłuchania
uczniów uczestniczących w lekcjach. 20 grudnia 1951 r. Maria Odyniec została aresztowana
i oskarżona o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” od września do grudnia 1951 r., na
terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowy Okrętów w Gdyni, na lekcjach „o Polsce i świecie współczesnym”. Na świadków w czasie rozprawy wezwano ponad 30 uczniów. 15 marca
1952 r., wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (nr sprawy Sr 52/52), Maria
Odyniec została skazana na 2 lata więzienia. Adwokat wniósł skargę rewizyjną do Najwyższego
Sądu Wojskowego, apelując o uniewinnienie oskarżonej, niestety skarga została rozpatrzona
negatywnie, nadto interwencja spowodowała pogorszenie sprawy. Najwyższy Sąd Wojskowy
skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, oskarżając Marię Odyniec o „szkalowanie
Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej oraz nawoływania do wrogich wystąpień przeciwko
jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim”. 22 września 1952 r. Maria Odyniec została
powtórnie skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (nr sprawy Sr 52/171). Karę
podwyższono do 5 lat więzienia z utratą praw publicznych na 3 lata. Nie zastosowano środka
łagodzącego nawet z uwagi na fakt pozostawienia przez kobietę w domu półtorarocznego synka.
W wyniku obowiązującej amnestii 13 grudnia 1952 r. karę złagodzono do 3 lat i 4 miesięcy.
Skazana przetrzymywana była w więzieniach w Gdańsku, Grudziądzu, Brzegu i Kluczborku.
Ostatecznie została zwolniona z więzienia postanowieniem z 8 marca 1954 r.

Zdjęcie sygnalne Marii Odyniec
oraz karta z kartoteki MUBP w Gdyni
wykonane 20 grudnia 1951 r.

Maria Odyniec jako gość specjalny „swojego” Technikum Chłodniczego w 2000 roku
oraz jej dorobek literacki.

Plansza informacyjna zawierająca życiorys Marii Odyniec,
umieszczona w Bibliotece Zespołu Szkół Chłodniczych
i Elektronicznych w Gdyni.

Nie mogła pracować jako nauczycielka aż do czasu rehabilitacji przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Udało
jej się uzyskać zatrudnienie w Bibliotece Polskiej Akademii
Nauk w Gdańsku. W tym czasie napisała monografię „Organy Oliwskie”, wydaną w 1958 r. przez Gdańskie Towarzystwo
Naukowe. W 1957 r. uzyskała zgodę na powrót do pracy pedagogicznej. Pracowała w Technikum Łączności w Gdańsku
(1957-1960), Zasadniczej Sązkole Budowy Okrętów w Gdyni (1960-1962). Najdłużej, od 1962 do 1973 roku, pracowała
w Technikum Chłodniczym w Gdyni, najbardziej też była związana z tą szkołą. Pisała o niej ciepło po latach: „moje Technikum”. Realizowała się również jako pisarka i poetka. Od 1967 r.
należała do Nauczycielskiego Klubu Literackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publikowała w „Literackim Głosie
Nauczycielskim”. Za opowiadania: „Tawerna” (1972) i „Mgła”
(1977) otrzymała nagrodę czytelników. Była także autorką monografii „Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920–1939” (1983), przeżycia więzienne opisała
w reportażu „Cela nr 32” (1990), napisała powieść historyczną „Dom pod Campi” (1990), „Między zmierzchem a świtem”
(1992), opowiadania „Dzieci zawieszenia broni” (1996).
Maria Odyniec, nauczycielka skazana przez komunistyczny reżim za utrwalanie patriotycznych postaw wśród uczniów,
zmarła 2 stycznia 2010 r.

Opracowanie:
Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku

Odnowienie nagrobka Teofila Banieckiego
Miejsce: Puck
Na Cmentarzu Parafialnym w Pucku Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku odnowiło nagrobek weterana Organizacji Wojskowej Pomorza, polskiego
działacza niepodległościowego Teofila Banieckiego.

Weterani walk o wolność i niepodległość Polski

onuje i otacza opie-

mont nagrobka we-

Maria Odyniec (1914–2010)
Maria Odyniec pochodziła z Małopolski. Urodziła się 2 listopada 1914 roku w Bochni, jej ojciec Jan Naturski
był inżynierem górnictwa. W Krakowie ukończyła szkołę powszechną i gimnazjum humanistyczne Sióstr Urszulanek. Studiowała historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem prof.
Władysława Konopczyńskiego napisała i obroniła pracę magisterską o Genowefie z Ogińskich Brzostowskiej,
konfederatce barskiej. W 1938 r. wyszła za mąż za Tadeusza Szefera, pracownika Referatu Morskiego Izby
Przemysłowo-Handlowej i osiedliła się w Gdyni. Wybuch II wojny światowej drastycznie przerwał nowe życie
młodego małżeństwa, Tadeusz brał udział w wojnie obronnej, dostał się do niewoli sowieckiej, był przetrzymywany w obozie w Starobielsku i w 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Maria zdążyła uciec
w rodzinne strony przed popełnianymi przez Niemców mordami i wysiedleniami ludności polskiej w Gdyni.
Okres II wojny światowej spędziła jako maszynistka i tłumaczka polsko-niemiecka w Bochni. Jednocześnie rozpoczęła działalność konspiracyjną, prowadziła zajęcia tajnego nauczania w gimnazjum bocheńskim,
odbierała, tłumaczyła i powielała komunikaty radiowe, przechowywała pieniądze i fałszywe dokumenty dla
członków Stronnictwa Narodowego i Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej. Od 1943 r. pracowała w dziale kulturalno-oświatowym Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Publikowała w konspiracyjnym
piśmie „Szczerbiec” pod pseudonimem „Piotr”

TEOFIL BANIECKI

Weteran
Organizacji Wojskowej Pomorza
Polski Działacz
Niepodległościowy
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Teofil Baniecki. Weteran Organizacji Wojskowej Pomorza.
Polski Działacz Niepodległościowy, Gdańsk 2020, 4 s.
Ulotka informacyjna przygotowana przez Oddziałowe Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku w związku z remontem nagrobka Teofila Banieckiego.

Znaki drogowe E-10 informujące o dojeździe do
miejsca pamięci Las Białucki
Miejsce: węzeł drogi S7 w Napierkach
Dwa znaki E-10 umieszczone na rondach węzła drogi S7 w Napierkach, kierujące do miejsca pamięci
w Lesie Białuckim, gdzie Niemcy podczas II wojny
światowej dokonywali egzekucji na polskich obywatelach, więźniach niemieckiego obozu Soldau.

Tablica poświęcona plebiscytowi na Warmii i Mazurach
w 1920 roku
Miejsce: Lubstynek
Tablica odsłonięta z okazji setnej rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach. Zlokalizowana w Lubstynku, w jednej z kilku
miejscowości, które po zwycięskim dla Polaków głosowaniu
zostały włączone w granice II Rzeczypospolitej.

Epitafium pamięci ks. dra Konstantyna Kreffta
Miejsce: Zblewo
Epitafium zostało poświęcone pamięci ks. dra Konstantyna
Kreffta (1867–1940), patrioty polskiego i społecznika, proboszcza parafii w Zblewie. W 1920 roku ks. Krefft prowadził werbunek ochotników do walki z bolszewikami. Został
aresztowany przez Niemców w 1939 roku. Zmarł 11 czerwca
1940 roku w obozie zagłady Stutthof. Epitafium zostało odsłonięte w sierpniu 2020 roku.
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j wniosek ze strony

Tablice odsłonięte w sierpniu 2020 roku,
w czasie obchodów 40. rocznicy utworzenia
NSZZ „Solidarność”.

Weterani walk o wolność i niepodległość Polski

onuje i otacza opie-

mont symbolicznego

Tablice upamiętniające działaczy i współpracowników Wolnych Związków Zawodowych
Miejsce: Gdańsk

WACŁAW
DENHOFF-CZARNOCKI
Legionista
Obrońca Lwowa
Weteran
Wojny Polsko–Bolszewickiej
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Wacław Denhoff-Czarnocki, Legionista, obrońca Lwowa,
weteran wojny polsko–bolszewickiej, Gdańsk 2020, 4 s.
Ulotka informacyjna przygotowana przez Oddziałowe Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku w związku z remontem nagrobka Wacława Denhoffa-Czarnockiego.

Jesienią 2020 r. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk
i Męczeństwa w Gdańsku zrealizuje nowy nagrobek legionisty kpt. Wacława Denhoffa-Czarnockiego na Cmentarzu
Nowofarnym w Bydgoszczy.

Tablica upamiętniająca Zdzisława Badochę
„Żelaznego”
Miejsce: Bącz
Drugie – po tablicy w Podjazach – upamiętnienie
poświęcone ppor. Zdzisławowi Badosze „Żelaznemu”, dowódcy szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK,
który 23 maja 1946 roku w Bączu zakończył zbrojny
rajd wymierzony w aparat władzy komunistycznej
na terenie Pomorza Gdańskiego.
Planowane odsłonięcie – jesień 2020 roku
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ODDZIAŁOWE BIURO
POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej powstało 16 czerwca 2016 roku w wyniku nowelizacji ustawy o IPN-KŚZpNP. Zadaniem biura
jest poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub w wyniku represji totalitarnych oraz czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 roku do 31 lipca
1990 roku.
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji składa się z pięciu wydziałów: Wydziału Archeologii, Wydziału Analiz Historycznych, Wydziału Logistyki, Wydziału Identyfikacji
i Wydziału Kresowego.
W roku 2017 we wszystkich Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej powstały Wieloosobowe Stanowiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji, które podległe są
Wydziałowi Dokumentacji i Analiz. W gdańskim oddziale zatrudnione były początkowo dwie osoby, jedna na terenie gdańskiego oddziału, druga w Delegaturze IPN w Bydgoszczy. Obecnie pracują po dwie osoby w oddziale i delegaturze.
Do obowiązków pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwań
i Identyfikacji należy gromadzenie i analiza relacji świadków, prowadzenie kwerend archiwalnych w zasobach IPN oraz archiwach zewnętrznych, typowanie
miejsc do prowadzenia prac poszukiwawczych oraz pobieranie materiału genetycznego.
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2018

29 czerwca 2018 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe oficerów i marynarzy
Marynarki Wojennej RP. W Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej
w Gdyni spoczęły wówczas szczątki doczesne kontradmirała Adama Mohuczego, komandora pilota Kazimierza Kraszewskiego, komandora Wacława Krzywca, komandora Mariana Wojcieszka, komandora porucznika Roberta Kasperskiego, kapitana
marynarki Adama Dedio, kapitana marynarki Zdzisława Ficka, bosmana Edmunda
Sterny i starszego marynarza Jerzego Sulatyckiego.
Przeniesienie szczątków wymienionych osób z ich dotychczasowego miejsca pochówku do Kwatery Pamięci odbyło się przy współpracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu
Pamięci Narodowej w Gdańsku.
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2019

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdowały się obozy i więzienia,
do których po II wojnie światowej kierowano więźniów politycznych z całej Polski.
Pobyt w Potulicach, Piechcinie, Koronowie, Grudziądzu czy Fordonie dla wielu
z nich kończył się śmiercią. Egzekucji przez rozstrzelanie na członkach konspiracji
najwięcej wykonano w Bydgoszczy.
W latach 2017–2019 IPN prowadził prace archeologiczne na terenie kwatery
więziennej cmentarza komunalnego przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 20 wolontariuszy. Z dokumentów archiwalnych wynika,
że na tym cmentarzu w latach 1945–1954 potajemnie pogrzebano kilkadziesiąt żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy na mocy wyroków wojskowego wymiaru sprawiedliwości zostali rozstrzelani w Więzieniu Karno-Śledczym WUBP przy
Wałach Jagiellońskich. Do tej pory udało się odnaleźć i zidentyfikować trzech żołnierzy Armii Krajowej: st. sierżanta Ludwika Augustyniaka ps. „Cygan” (1898–1946),
st. sierżanta Floriana Dutkiewicza ps. „Wiktor” (1900–1946) i por. Tadeusza Ośko
ps. „Sęp” (1913–1946), których wrzucono do wspólnej mogiły 27 listopada 1946
roku. 4 października 2018 roku w Belwederze prezydent Andrzej Duda wręczył noty
identyfikacyjne rodzinom poległych. Należy też wspomnieć, że Dutkiewicz i Augustyniak byli wcześniej powstańcami wielkopolskimi i podoficerami WP, którzy brali
udział w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
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Zapowiedzi: IV kwartał 2020 i rok 2021
PUBLIKACJE
• Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Grudniowa kolęda. Kościół i komuniści
w Trójmieście wobec Grudnia ’70.
• Dąbrowszczacy. Wojna domowa, kontekst międzynarodowy, II Rzeczpospolita,
Polska Ludowa, red. Daniel Czerwiński.
• Bartosz Januszewski, Kino i teatr pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich
artystów scenicznych (1939–1945).
• Joanna Karbarz-Wilińska, „Dęby i burzany”. Ukraińskie organizacje i partie
związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939).
• Nazwy miejscowości Pomorza Gdańskiego 1939–1945, wstęp i oprac. Mateusz
Kubicki.
• O wieś polską, wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność”, oprac. Kamila Churska-Wołoszczak, Katarzyna Maniewska, Przemysław
Wójtowicz.
• Daniel Sieczkowski, Komuniści a „ludowe” Wojsko Polskie. Polityka i terror
w latach 1945–1955 ze szczególnym uwzględnieniem represji wobec Marynarki
Wojennej.
• Michał Sywula, Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach
1945–1949.
• Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki, red. Michał Przeperski,
Daniel Wicenty.
• Katarzyna Underwood, Arkadiusz „Aram” Rybicki.

WYSTAWY
• Izabela Brzezińska, Rok 1989 w Polsce (wystawa elementarna).
• Zbrodnia bez kary. Powstanie grudniowe w Polsce 1970 (we współpracy
z Oddziałem IPN w Szczecinie).
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Wybory czerwcowe 1989r.
- - Bydgoszcz∙Torun∙Wloclawek

Scenariusz, teksty: dr Kamila Churska-Wołoszczak
Projekt graficzny: Piotr Wiejak
Korekta: Anna Świtalska-Jopek
Motyw „V” na planszy tytułowej: Jan Bokiewicz
Wystawa jest skróconą wersją ekspozycji przygotowanej w 2009 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.
Na wystawie wykorzystano fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, „Gazety Pomorskiej”, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA, Zdzisława Hetziga, Dariusza Jaworskiego, Zbigniewa Reszkowskiego, Jana Rulewskiego, Remigiusza Stasiaka, Antoniego Tokarczuka, Jana Wyrowińskiego.
Cytaty zaczerpnięto z publikacji: Dziś robimy rewolucję. Wybory przełomu oczami uczestników, red. Jacek Kełpiński, Adam Luks, Radosław Rzeszotek, Toruń 2009.
Autorzy dziękują za pomoc dr Katarzynie Maniewskiej oraz dr. Krzysztofowi Osińskiemu.
Twórcy wystawy dołożyli wszelkich starań, aby ustalić autorów wszystkich wykorzystanych materiałów, choć nie we wszystkich przypadkach
było to możliwe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Kino
i teatr
pod
okupacją
Polskie środowisko teatralne i filmowe
w czasie II wojny światowej

– Jestem przeciwny urządzaniu
teatrów, kin i kabaretów dla Polaków.
Po co im przypominać […] to, co utracili.
– W grę mogą […] wchodzić co najwyżej
złe filmy, względnie takie, które obrazują
wielkość i siłę Rzeszy Niemieckiej.
Z rozmowy ministra propagandy III Rzeszy
Josepha Goebbelsa z Generalnym Gubernatorem
Hansem Frankiem, 31 października 1939 r.

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Autor:
Bartosz Januszewski
Recenzenci:
dr Władysław Bułhak
dr Milena Romanowska
Redakcja i korekta:
Anna Świtalska-Jopek
Projekt graficzny:
Bartłomiej Siwek

Partner wystawy:

Materiały ze zbiorów:
Biblioteki Narodowej (BN)
Filmoteki Narodowej (FN)
Imperial War Museum (IWM)
Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)
Muzeum Auschwitz-Birkenau (MAB)
Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW)
Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC)

Kino i teatr pod okupacją

— Soldau —

utajony ośrodek zagłady

Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej
Hohenbruch

Kauen

Stutthof

SOLDAU

Mühltal

Illowo
Potulitz
Fort VII
Posen

Fort VII
Thorn

Kulmhof

Fort III
Modlin-Neuhof

Treblinka II

Warschau

Konstantinow
Przejściowy obóz w Działdowie został przeze mnie
utworzony w tym celu, aby dokonać w sposób dyskretny
koniecznej likwidacji aktywistów polskiego ruchu oporu.
Otto Rasch, inspektor obozów w Działdowie

Niemieckie obozy zagłady:
• Treblinka II
• Kulmhof (Chełmno nad Nerem)
Niemieckie obozy koncentracyjne:
• Stutthof (Sztutowo)
• Fort VII Posen (Poznań)
• Warschau (Warszawa, tzw. Gęsiówka)
• Kauen (Kowno)
• Hohenbruch
Niemieckie obozy wysiedleńcze, przejściowe i karne:
• Soldau (Działdowo)
• Illowo (Iłowo-Osada)
• Potulitz (Potulice)
• Mühltal (Smukała)
• Konstantinow (Konstantynów Łódzki)
Niemieckie więzienia policyjne:
• Fort VII Thorn (Toruń)
• Fort III Modlin-Neuhof (Pomiechówek)

LISTA POLEGŁYCH OFICERÓW I SZEREGOWYCH
WOJSK BALONOWYCH W WOJNIE 1920 R

ZBRODNIA
W KAROLEWIE
1.

ppor. obs. bal. Bronisław Lubański (dowódca II batalionu
1 Pułku Aeronatycznego II RP, śmiertelnie ranny podczas natarcia na Bindugi 2.08 1920 , odzn. Srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari)
ppor. obs. bal. inż. Edward Sachs (poległ 4.08.1920
odpierając ataki sowieckie na zachód od Sarnak,
odzn. Krzyżem Walecznych)
3. pchor. Stanisław Nossek (poległ 2.08.1920 podczas
Obwodowi Selbstschutzu w Więcborku podlegał obóz w Karolewie.
atakubyłna
pozycje
bolszewickie
podjakHołowczycami
)
Cel jego utworzenia
jeden:
zgromadzić
w jednym miejscu
największą liczbę osób, których eksterminację zaplanowano przed wojną
4.jej wybuchu.
pchor.Komendantem
Zygmunt Pągowski
(poległ
5.08,zo-1920 pod Sarlub tuż po
i zastępcą obozu
w Karolewie
stali Niemcy z Więcborka. Komendantem mianowano Herberta Ringenakami)
la, a zastępcą Karla Friedricha Marquardta. Strażnicy obozowi w dużej
części wywodzili się z Więcborka. Ważną rolę w procesie podejmowania
5.
kpr. Jerzy Jackowski
decyzji o egzekucjach odgrywali miejscowi arystokraci, oficerowie SS
Hans Jürgen von Wilckens z Sypniewa i Hermann Wendolin Lütke von
6. st. szer. Franciszek Adamski (odzn. Krzyżem WaleczKetelhodt z Sośna oraz właściciel majątku Rogalin Werner Foedisch.
Na miejscu zatrzymanych rejestrowano i odbierano im rzeczy osobiste.
nych)
Wkrótce potem w pałacu odbywały się przesłuchania. Dopiero tutaj
stawiano
nieprawdziwe
zarzuty. W obozie przeprowa7. zatrzymanym
st. szer. Wacław
Antkowiak
dzano „rozprawy sądowe”, które miały stwarzać pozory postępowania
zgodnego
nazwisko
skazańca znajdowało się na liście
8.z prawem.
szer. Jeżeli
Stanisław
Błaszczyk
proskrypcyjnej z reguły był rozstrzeliwany. Śledztwo za każdym razem przebiegało
podobnie;
wystarczyło,
by dwóch Niemców oskarżyło
9. szer.
Sylwester
Dróbka
Polaka o antyniemieckie nastawienie przed wojną. Niemcy okrutnie
znęcali się
więźniami,
których
torturowano. Bito ich specjalnie do
10.nadszer.
Szymon
Feigenblat
tego celu przeznaczonymi pałkami zakończonymi metalowymi kulami
oraz zwykłymi
narzędziami,
np. łopatami, szprychami kół, łańcucha11. szer.
Jan Kostoj
mi, kopano, powodując okaleczenia ciała i utratę przytomności.
12. szer.Józef Krzyżanowski
Z powodu braku dokumentacji nie jest znana dokładna liczba więźniów. Średnio w Karolewie przebywało od 200 do 300 osób. Egzekucje
13. szer. Stanisław Majewski
w Karolewie trwały zapewne od momentu powstania obozu w II połowie września i trwały prawdopodobnie do początku grudnia 1939 r.
14. szer. Józef Robak
W miejscu, gdzie w Karolewie upamiętniono zbrodnię i urządzono
cmentarz pochowano 1781 osób, które ekshumowano w 1946 r. Dokład15. szer. Józef Szafrański ( odzn. Krzyżem Walecznych)
na liczba ofiar zbrodni w Karolewie nie jest znana.
16. szer. Ignacy Tomaszewskioprac. Izabela Mazanowska
17. szer. Tadeusz Wojciechowski
18. szer. Władysław Żaba
19. szer. Tomasz Żarski
Poz. 5-19 brak informacji o okolicznościach śmierci.
1 września 1939 r. III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę. Na mocy
dekretu z października 1939 r. Pomorze Gdańskie, Wielkopolska i Górny Śląsk zostały wcielone do państwa niemieckiego. Naziści rozpoczęli realizację planu całkowitej likwidacji polskiej kultury, obyczajów
i języka. Jego pierwszy etap polegał na eksterminacji przedstawicieli arystokracji, inteligencji i duchowieństwa, innych osób uznanych
za niebezpieczne dla Niemiec, a także Żydów i chorych psychicznie.
Wykonanie zadania powierzono specjalnym oddziałom policji i służby bezpieczeństwa, które przybyły do Polski wraz z Wehrmachtem,
tzw. Einsatzgruppen. Na Pomorzu Gdańskim decydującą rolę odegrała
paramilitarna organizacja o nazwie Selbstschutz Westpreussen. Dowództwo powierzono kadrze SS.

2.

Źródło: reprint księgi pamiątkowej „Ku czci poległych lotników” Warszawa 1933
oprac. as
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