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Instytut Pamięci Narodowej na Jesiennych
Targach Książki w Arkadach Kubickiego –
Warszawa, 15–18 września 2022
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W dniach 15-18 września 2022 r. w Arkadach Kubickiego i Ogrodach Zamku Królewskiego
w Warszawie odbyły się Jesienne Targi Książki.

Program obejmował spotkania ze znanymi i lubianymi autorami, ciekawą ofertę książek
przygotowaną przez ponad 100 wystawców oraz wiele innych atrakcji.

Swoją ofertę zaprezentował także Instytut Pamięci Narodowej na stoisku Wydawnictwa IPN
nr 30/32.

Zaprezentowaliśmy wiele publikacji, również nowości, wśród nich albumy, komiksy,
 bestselerowe monografie i wydawane przez warszawski Oddział IPN tytuły
varsavianistyczne.

Oprócz okazji, by wyposażyć swoją bbiblioteczkę była możliwość porozmawiania z naszymi
autorami, a także przyjrzenia się pracy rysowników, którzy na co dzień zajmują się
tworzeniem komiksów historycznych: Huberta Ronka i Krzysztofa Wyrzykowskiego. 

Targi stały się też okazją do zaprezentowania nowości wydanych przez IPN. Wokól
niektórych przeprowadzone zostały dyskusje na scenach. W piatek 16 września red. Rafał
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Dudkewicz rozmawiał z Adamem Hlebowiczem, dyrektorem Biura Edukacji Narodowej IPN o
najnowszym tomie słownika „Zostali na Wschodzie”.

W sobotę w samo południe odbyła się rozmowa z dr. Tomaszem Łabuszewskim,
dyrektorem Oddziału IPN w Warszawie i Edytą Gulą z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie o najnowszym albumie pt. „Ukradzione dzieciństwo”. Po
południu z kolei redaktor Dudkiewicz poprowadził dyskusję z Marią Radożycka-Paoletti
autorką książki „Wciąż szukamy Ojczyzny zgubionej w wrześniowych chmurach...
Wojennym szlakiem majora Władysława Drelicharza (1913–1944)”

Zaprezntowaliśmy też nasze nowe tytuły z oddziałowej serii „Warszawa Nie?pokonana”: Ze
wsi do miasta. Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie 1945–1947–1949, Komuniści w
Warszawie. Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938), „Warszawiacy
przeciw bolszewikom 1920”, „Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946–1955). Widok
od wewnątrz” i „Twarze Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946–1955)”.

Na Jesienne Tragi Książki zdążył dojechać także najnowszy komiks z serii  „W imieniu Polski
walczącej” pt. Akcja Góral.

 

Szczegółowy program 

16 września (piątek)

17.00–18.00 scena w Arkadach – rozmowa z Adamem Hlebowiczem o drugim tomie
słownika „Zostali na Wschodzie” (Tego dnia o godz. 10.oo na dziedzińcu zamkowym
odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej zagładzie elit na wschodzie)

17 września (sobota)

12.00–12.50 scena główna – rozmowa z dr. Tomaszem Łabuszewskim i Edytą Gulą o
albumie „Ukradzione dzieciństwo” (prowadzenie red. Rafał Dudkiewicz)

15.00–15.50 scena w Arkadach – rozmowa z dr Marią Radożycką-Paoletti o książce
„Wciąż szukamy Ojczyzny zgubionej w wrześniowych chmurach... Wojennym szlakiem
majora Władysława Drelicharza (1913–1944)”

 

Spotkania z autorami na stoisku Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej (nr
30/32)

 

16 września (piątek)
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12.00–14.00 spotkanie z dr. Bartłomiejem Noszczakiem autorem książki Ze wsi do miasta.
Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie 1945–1947–1949

14.00–16.00  spotkanie z dr Elżbietą Kowalczyk autorką książki Komuniści w Warszawie.
Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938)

16.00–18.00 spotkanie z dr. Robertem Spałkiem autorem książki Na licencji Moskwy. Wokół
Gomułki, Bermana i innych (1943–1970)

16.00–18.00 spotkanie Hubertem Ronkiem  rysownikiem komiksów IPN z serii „Wojenna
odyseja Antka Srebrnego” i „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”

 

17 września (sobota)

11.00–13.00 spotkanie Hubertem Ronkiem  rysownikiem komiksów IPN z serii „Wojenna
odyseja Antka Srebrnego” i „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”

11.00–13.00 spotkanie z Maciejem Żuczkowskim redaktorem książki „O niepodległość i
socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej

12.00–14.00 spotkanie z Krzysztofem Wyrzykowskim rysownikiem komiksów IPN m.in. z
serii „Wilcze Tropy”, „W imieniu Polski walczącej” (nowość Akcja Góral)

13.00–15.00 spotkanie z Michałem Zarychtą redaktorem książki „Warszawiacy przeciw
bolszewikom 1920”i

15.00–16.00 spotkanie z dr. hab. Jerzym Kirszakiem współautorem albumu „Generał broni
Władysław Anders 1892–1970”

16.00–17.00 spotkanie z dr. Jarosławem Pałką autorem książki „Polskie wojska operacyjne
w Układzie Warszawskim”

17.00–18.00 spotkanie z Marią Radożycka-Paoletti autorką książki „Wciąż szukamy
Ojczyzny zgubionej w wrześniowych chmurach... Wojennym szlakiem majora Władysława
Drelicharza (1913–1944)”

18 września (niedziela)

11.00–13.OO spotkanie z Edytą Gulą współautorką albumu „„Ukradzione dzieciństwo”

11.00–12.00 spotkanie z prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcinem
Schirmerem wokół książki/albumu „Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z
bolszewikami 1919–1921”

13.30–15.00 spotkanie z dr. hab. Patrykiem Pleskotem autorem książki „Wojskowy Sąd
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Rejonowy w Warszawie (1946–1955). Widok od wewnątrz” i „Twarze Wojskowego Sądu
Rejonowego w Warszawie (1946–1955)”

15.00–17.00 spotkanie  dr. Konradem Rokickim współredaktorem książki „1920 rok – wojna
światów. 1. Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej”

16.00 –18.00 spotkanie z dr Elżbietą Kowalczyk autorką książki „Komuniści w Warszawie.
Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938)"
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