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IPN na 28. Wrocławskich Targach Dobrych
Książek – 5–8 grudnia 2019

Serdecznie zapraszamy na 28. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, podczas których będzie
możliwość kupna po promocyjnej cenie (15% rabatu) publikacji Wydawnictwa IPN: książek,
komiksów i gier. Szukajcie stoiska IPN, które ma numer 47. 

Promocja trzech publikacji Instytutu Pamięci Narodowej

W piątek 6 grudnia w Sali Niebieskiej Hali Stulecia odbyła się promocja trzech publikacji
Instytutu Pamięci Narodowej:

Moja służba Niepodległej. Wspomnienia pułkownika dyplomowanego Józefa
Szostaka „Filipa” (1897–1984), przedmowa i oprac. nauk. Daniel Koreś,
Wrocław–Warszawa 2019.

Wspomnienia wybitnego oficera Wojska Polskiego płk. dypl. Józefa Szostaka – „beliniaka”,
rasowego kawalerzysty, szwoleżera Józefa Piłsudskiego, ulubieńca generała Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego. Szostak opisał blisko 60 lat swojego życia bez blagi i zbytniego
koloryzowania. Dzięki temu jego memuary stanowią znakomite źródło historyczne oraz
świadectwo lat „chmurnych i górnych”, w których przyszło mu żyć i na których także dane
mu było odcisnąć swoje piętno.

Jerzy Kirszak, Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej,
zdobywca Monte Cassino, Warszawa 2019.

Przedstawiona praca jest pierwszą w literaturze naukowej pełną biografią gen. Romana
Szymańskiego, a przy tym pracą o charakterze pretekstowym, w której autor, prowadząc
Czytelnika przez meandry życia bohatera i jego rodziny, chciał ukazać historię walki
Polaków o wolną ojczyznę w ciągu niemal siedmiu dekad XX w. Publikacja zawiera kilkaset
fotografii, skanów dokumentów i zdjęć artefaktów zarówno ilustrujących koleje losu jej
bohatera, jak i przedstawiających towarzyszy broni Szymańskiego oraz osoby, z którymi
zetknął się podczas swojego życia.

Zenon Harasym, Tadeusz Rożek – oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I
wojny światowej, Wrocław–Warszawa 2019.

Historia żołnierza-fotografa Tadeusza Rożka (1897–1940), jednego z wielu Polaków, których
losy spięte były światowym konfliktem zwanym Wielką Wojną, czasami II Rzeczypospolitej i
początkiem II wojny światowej. Jego pasja – fotografia, uprawiana od lat młodzieńczych i



towarzysząca mu na frontach I wojny światowej, stała się inspiracją do powstania albumu,
poświęconego fotografii wojennej oraz losom Tadeusza Rożka – ofiary zbrodni katyńskiej.

Po zakończeniu promocji, ok. godz. 17.00, autorzy podpisywali książki na stoisku
Wydawnictwa IPN.

Targi odbywają w następujących godzinach: 

5 grudnia (czwartek) 12.00–19.00

6 grudnia (piątek) 11.00–20.00

7 grudnia (sobota) 11.00–20.00

8 grudnia (niedziela) 11.00–17.00.
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