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Wyniki konkursu o 
 

 

 

 

w 2014 roku 
 

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 148 propozycji książek wydanych  
w  roku 2013−2014 postanowiło nominować do Nagrody KLIO sezonu 2014 następujących 
autorów, książki i wydawców: 

 

 

KATEGORIA AUTORSKA: 
 

 Nagroda I stopnia: 
 

Andrzej Friszke  

Rewolucja Solidarności 1980–1981.  

(Znak Horyzont, ISP PAN, Europejskie Centrum 
Solidarności) 

 

Fascynująca historia jedynego okresu w całej historii 
Polski Ludowej, w którym władza naprawdę musiała 
liczyć się z Narodem. Szesnaście miesięcy dzielące 
porozumienia sierpniowe od wprowadzenia stanu 
wojennego to najdziwniejszy czas w historii rządzonej 
przez komunistów Polski. Wtedy po raz pierwszy 
społeczeństwo mogło zadać pytania, które dziś –  

w różnych odmianach – nie schodzą z pierwszych stron 
gazet. Jaka ma być Polska? Jak wyjść z biedy? W jaki 
sposób zasypać rosnącą przepaść cywilizacyjną między 
Polską a Zachodem? A wszystko to w atmosferze 
zagrożenia sowiecką interwencją oraz represjami ze strony „rodzimego” aparatu władzy. 
 
Andrzej Friszke – jeden z najwybitniejszych polskich historyków – przewodnikiem po tej 
zagmatwanej epoce czyni Jacka Kuronia. Jak sam pisze: „jest to zarazem biografia polityczna 
Jacka Kuronia, historia Solidarności, ale też historia polskiego kryzysu 1980–1981”. To po 
nagradzanych "Anatomii buntu" oraz "Czasie KOR-u" kolejna niezwykle wnikliwa panorama 
najnowszych dziejów Polski. 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788324030019, strony 980, format 165x235 mm,  oprawa twarda 
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 Dwie równorzędne nagrody II stopnia: 

 

Krzysztof Kosiński  

Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej 
twórczości Marka Nowakowskiego  
( 1957–1971). 

 (Instytut Pamięci Narodowej) 

 

Jak przekonuje nas skutecznie Kosiński, proza autora 
Benka Kwiaciarza może być źródłem wiedzy historycznej 
o PRL, źródłem nieocenionym i zarazem unikalnym. [...] 
Marek Nowakowski pokazuje nam świat ludzi, a nie 
instytucji [...] jest pisarzem „o temperamencie 
antropologa", którego interesuje każda jednostka i który 
nie dąży do uogólnień. Tezy te są przez Kosińskiego 
znakomicie, chwilami porywająco dowodzone. 
Tak ciekawie Nowakowskiego nie czytał jeszcze nikt! 
dr hab. Maciej Urbanowski 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788376296371 , strony 560, format 165x245 mm,  oprawa twarda 
 

 

Marcin Łukasz Majewski  

Wołyń, komunizm, nacjonalizm, terroryzm. 

 (Oficyna Wydawnicza RYTM) 

 

Autor książki ukazuje stanowisko wojewody Henryka 
Józewskiego wobec kwestii ukraińskich ruchów 
antypaństwowych w czasie jego urzędowania 
przypadającego na lata 1928–1938. Teren województwa 
jakim przypadło mu zarządzać charakteryzował się 
silnym zróżnicowaniem społeczno-ekonomicznym  
i przede wszystkim narodowościowym Dziesięcioletni 
okres administrowania Wołyniem przez Józewskiego  
w kwestii zapewnienia na jego obszarze bezpieczeństwa 
państwowego odznaczał się zdecydowaną walką 
przeciwko prowadzącym ożywioną działalność 
nielegalnym organizacjom komunistycznym  
i nacjonalistycznym.  
 
Rok wydania: 2014, EAN 9788373996144, strony 328, format 176x250 mm,  oprawa twarda 
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KATEGORIA MONOGRAFII NAUKOWYCH: 
 

 Nagrodę I stopnia: 
 

Michał Paziewski  

Grudzień 1970 w Szczecinie. 

 (IPN Szczecin) 

Autor w swoich badaniach oparł się na szerokim 
wachlarzu źródeł historycznych, nierzadko dotychczas 
niewykorzystywanych. Należą do nich głównie akta 
śledztwa Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, 
dotyczące decyzji wydania wojsku i milicji rozkazów 
użycia broni palnej przeciwko protestującym. Materiały 
te obejmują ponad 4 tys. przesłuchań: przedstawiciele 
władz, wojska, milicji, pokrzywdzeni, działacze strajkowi. 
Autor posługuje się także relacjami świadków, do 
których dotarł osobiście. Prawie wszystkie załączone do 
syntezy dokumenty, zdjęcia bądź ulotki dotychczas nie 
były publikowane.  

 
Rok wydania: 2014, EAN9788361336976 , strony 496, format 170x245 mm, oprawa twarda 

 

 Dwie równorzędne nagrody II stopnia: 

 

Mirosław Szumiło 

Roman Zambrowski 1909–1977. Studium  

z dziejów elity komunistycznej w Polsce.  

(Instytut Pamięci Narodowej) 

 

Książka Mirosława Szumiły jest klasyczną biografią 
pretekstową. Na przykładzie Romana Zambrowskiego 
zostały ukazane losy całego pokolenia polskich 
komunistów, w dużej części żydowskiego pochodzenia, 
urodzonych w dwóch pierwszych dekadach XX wieku. 
Wiara w ideologię komunistyczną, porównywalna do 
fanatyzmu religijnego, doprowadziła ich najpierw do 
więzień w II Rzeczypospolitej, a następnie do objęcia 
władzy, którą zdobyli dzięki radzieckim czołgom. Było to 
pokolenie ideowe, a zarazem bezwzględne w brutalnym 
forsowaniu założeń stalinizmu. Zambrowski, jeden  
z najgorliwszych realizatorów tej polityki, odpowiadał za kolektywizację rolnictwa oraz walkę 
z prywatną inicjatywą w handlu i rzemiośle.  

Rok wydania: 2014, EAN 9788376296210 , strony 543 , format 170x245 mm,  oprawa twarda 
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Jacek Tebinka  

„Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego 
słowa” Winston S. Churchill a Polska.   

 (Wydawnictw Neriton) 

 

Winston Churchill odegrał ważną rolę w kształtowaniu 
polityki Wielkiej Trójki wobec Polski w czasie II wojny 
światowej. Jego zainteresowania Polską, jako krajem 
powstrzymującym ekspansję bolszewizmu, sięgają czasu 
wojny polsko-sowieckiej. Autor przedstawia działania 
Churchilla w celu zapewnienia Polsce niepodległości, 
zakończone fiaskiem w 1945 r. W tomie znajdziemy analizę 
polityki Churchilla na konferencjach w Teheranie, Jałcie  

i Poczdamie, a także burzliwych relacji z polskimi 
premierami: gen. Władysławem Sikorskim i Stanisławem 
Mikołajczykiem. 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788375432732 , strony 429, format 165x240 mm, oprawa miękka 

 
 

KATEGORIA EDYTORSKA: 
 

 Cztery równorzędne wyróżnienia: 

 

Tomasz Torbus  

Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego  

w Prusach  

 (Fundacja Terytoria Książki, słowo/obraz terytoria) 

 

Bogato ilustrowana i doskonale udokumentowana 
książka na temat architektury krzyżackiej późnego 
średniowiecza. Jej autor skupia się przede wszystkim na 
klasyfikacji trzydziestu ośmiu zamków-klasztorów, 
wznoszonych na terenie Prus w latach 1246–1409, które 
były nie tylko centrami władzy komturii, ale także 
siedzibami konwentu. Książka zawiera również 
szczegółową analizę ponadregionalnych rezydencji 
zakonu krzyżackiego: Elbląga, Malborka i Królewca. 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788374531344, strony 472, format 170x240 mm, oprawa twarda 
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Ryszard Morawski, Adam Paczuski  

Wojsko Księstwa Warszawskiego.  
Piechota, gwardie narodowe, weterani 

(KARABELA) 

tom 1 s. 296, 94 tablice kolorowe, 1 rozkładówka,  
3 tablice czarno-białe 
tom 2 s. 320, 71 tablic kolorowych, podpisy pod 
ilustracjami i streszczenia w j. francuskim, angielskim  
i niemieckim. 
 
Adam Paczuski przedstawia historię piechoty polskiej 
poczynając od przełomu lat 1806/1807. Dużo miejsca 
poświęca na prześledzenie kolejnych reorganizacji tej 
formacji w wojsku Księstwa. W pierwszym tomie autor 
omawia też dzieje dywizji polskiej  
w Hiszpanii oraz udział piechoty w zwycięskiej wojnie z Austrią w 1809 r. W drugim tomie 
znajdziemy obszerne omówienie uczestnictwa piechoty Księstwa Warszawskiego w kampanii 
1812 r., w kampanii saksońskiej i francuskiej. Ponadto dowiemy się o formacjach 
wspomagających piechotę, czyli o gwardiach narodowych i weteranach. Autor zaznajamia 
nas także z życiem codziennym piechura (pobór, szkolenie, życie w koszarach i na biwaku), 
organizacji pułku etc. Szczegółowo opisuje umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie 
oficera, podoficera i żołnierza oraz taktykę walki. 

Rok wydania: 2014, EAN 9788361229056 , strony, format 340x240 mm, oprawa twarda 

 

Mit Galicji 

(Międzynarodowe Centrum Kultury, Wien 
Museum) 

 

Co wiemy o Galicji? Czym jest dziś jej mit? Jak go 
wartościujemy – pozytywnie czy negatywnie? 
Galicia felix czy Galicia miserabilis? Ukochany, 
dobry cesarz czy konserwatywny biurokrata? 
Arkadia czy peryferie i „pół-Azja”? „Nędza 
galicyjska” czy jednak postęp? Kraj liberalnego 
ustawodawstwa czy przysłowiowych „galicyjskich 
wyborów”? Miejsce szczęśliwego współistnienia 
czy narodowych i społecznych konfliktów? 
Album, towarzyszący wystawie pod tym samym 
tytułem, to próba odpowiedzi na te pytania. Próba 
spojrzenia na Galicję, której już nie ma, a jednak mimo obu wojen światowych i obu 
totalitaryzmów, jakie naznaczyły tę część Europy, wciąż jest obecna jako miejsce mityczne, 
przestrzeń wyobrażona dla Polaków, Ukraińców, Austriaków i Żydów.  

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788363463182 , strony 468 , format  240x280 mm,  oprawa twarda 
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Anna Grochala, Ewa Milicer, Kamilla Pijanowska 

Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji 
prasowej. Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura. 

 

(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Muzeum Historii Polski ) 

 

Bogato ilustrowany album przedstawiający XIX-wieczne 
grafiki o powstaniu styczniowym z prasy europejskiej  

z lat 1861–1868 pochodzące z kolekcji Krzysztofa Kura 
wydany przez Muzeum Historii Polski wspólnie  
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Książka prezentuje ponad 400 rycin z lat 1861–1868. Są 
to drzeworyty i litografie z czasopism francuskich, 
angielskich, włoskich i niemieckojęzycznych oraz luźne ryciny. Prace odnoszą się do 
konkretnych wydarzeń, portretują różne postacie (np. kilka ujęć słynnej Henryki 
Pustowójtównej, powstańca-kobiety w męskim przebraniu), ale są też grafiki o charakterze 
alegorycznym, symbolicznym oraz satyrycznym. Każda z 416 grafik opatrzona jest informacją 
o prezentowanym wydarzeniu, miejscu oraz o samej grafice.  

 

Rok wydania: 2014, EAN , strony, format 145x205 mm,  oprawa twarda 

 

KATEGORIA VARSAVIANA: 

 

 Cztery równorzędne nagrody II stopnia: 
 
Robert Gawkowski  

Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk 

 (Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego) 

 

Albumowa publikacja stanowi rodzaj hołdu dla żołnierzy ze 
Zgrupowania "Krybar", którzy w czasie powstania 
warszawskiego brali udział w walkach na Powiślu, między 
innymi walczyli o Uniwersytet Warszawski.  
Opanowanie terenu UW było ważnym celem dla 
powstańczych oddziałów, ponieważ stacjonujący tam 
Niemcy uczynili z otoczonego zasiekami kampusu uczelni 
rodzaj twierdzy trzymającej w szachu położoną niżej 
dzielnicę. Powstańcom ostatecznie nie udało się wyprzeć 
Niemców  

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788323514596 , strony 264, format 225x298 mm, oprawa twarda 
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Jerzy Mirecki  

Dzieci’ 44 

(Bellona) 

 

Publikacja Jerzego Mireckiego jest owocem długoletniego 
trudu, jaki włożył w zebranie, opracowanie i udostępnienie 
czytelnikom relacji dzieci, które uczestniczyły w Powstaniu 
Warszawskim bądź tylko patrzyły oczami dziecka na obraz 
tragedii walczącej, płonącej i burzonej Warszawy. Zbiór 
relacji zawiera nie tylko wspomnienia ówczesnych dzieci 
Warszawy, ale też relacje o dzieciach - tak jak je 
zapamiętali dorośli żołnierze Powstania. 
 
Publikacja zawiera kilkadziesiąt relacji, złożonych autorowi 
przez osoby, które przeżyły Powstanie, rozsiane dziś po 
całym świecie. Intencją autora było ocalenie tych wspomnień od zagłady i udostępnienie ich 
innym "powstańczym dzieciom", jak również dzieciom tych dzieci, ich synom, córkom i 
wnukom. 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788311130173 , strony 488, format 165x235 mm,  oprawa twarda 

 

Katarzyna Wagner i Paweł E. Weszpiński 

1768 Georges Louis Le Rouge. Plan Warszawy 
dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi 
Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez 
jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge’a 

(Muzeum Warszawy) 

 

Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku to 
jedno z najwierniejszych i najbardziej interesujących 
odwzorowań XVIII-wiecznej Warszawy. W tej publikacji 
porównany został z trzema innymi planami z epoki 
Tirregaille’a, Rizzi Zannoniego i Tardieu. Przedstawia 
Warszawę z początku panowania Stanisława Augusta, kiedy 
miasto rozwijało się dynamicznie za sprawą reform i obecności 
dworu. Zmiany gospodarcze  
i społeczne sprzyjały poprawie warunków życia oraz urbanizacji nowych terenów – m.in. 
Żoliborza, Powiśla i dzisiejszej Pragi a kulturalny mecenat króla przyczyniał się do 
upowszechnienia idei oświeceniowych.  
 

Rok wydania: 2014, EAN 9788362189335 , strony 141, format 135x240 mm,  oprawa twarda 

 



WYNIKI  KLIO 2014 rok.  8 

Jarosław Zieliński, Jerzy S. Majewski  

Spacerownik po żydowskiej Warszawie 
(Agora, Muzeum Historii Żydów Polskich) 

 

Okazałe mieszczańskie kamienice i zapuszczone 
podwórka. Kupcy obracający fortunami, skromni 
ciułacze i drobni oszuści. Artystyczna bohema. 
Muzyka sącząca się z eleganckich kawiarń i targowy 
jazgot. Gazeciarze, handlarki, cadykowie, „królowie 
żelaza”, kabaretowe artystki, poeci i kryminaliści.  
 
Chmielna, Nowolipki, Leszno, plac Grzybowski, Stawki, 
Gnojna. Tych ludzi, zapachów, muzyki, ich domów 

 i ulic, śladów ich trosk i namiętności – świata  
żydowskiej Warszawy już nie ma. Pochłonęła go 
wojna. 

 

Rok wydania: 2014, EAN 9788326812835, strony 440, format 165x216 mm, oprawa twarda 
 

 

 
MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO: 

    


